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สารบัญ 

 

เอกสารแนบ รายละเอียด 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 วนัท่ี 10 มีนำคม 2566 

2 สรุปขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

4 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

5 ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

6 รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัรุน่ที่ 9 (CIG-W9) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

7 รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัรุน่ที่ 10 (CIG-W10) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

8 แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 

9 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

10 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

11 เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุ 

12 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

12.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

13 ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

14 ค ำประกำศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

15 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
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       วนัท่ี  31 มีนาคม 2566 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ
ท่ี 3) 

2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันจันทรท่ี์ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2566 เมื่อวันที ่10 มีนาคม 2566 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้น (รายละเอียดของรายงานการ
ประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 หนังสือเชิญประชุม) จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2565 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2)  

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนออนมุัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ 
รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  บรษิัทฯ จงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2566 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
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กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2566 เท่ากับปี 2565 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยไม่มี
ผลประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ี
เห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หวัข้อค่าตอบแทน
กรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบ 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ของผูส้อบบญัชีวา่ถูกตอ้งตามประกาศของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จงึไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
เพ่ือเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบรษิัท ส  านกังาน เอ เอ็ม ซี จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2566 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  
1,000,000 บาทตอ่ปี (ไม่รวมคา่บรกิารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ  ากดั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบรษิัทไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตัิใหน้ายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบรษิัท ส  านกังาน เอ เอ็ม ซี จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2566 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซึ่งไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา 5 รอบปีบญัชี โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ) 
ตามท่ีบรษิัทผูส้อบบญัชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบรษิัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 
56-1 One Report) หวัขอ้คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษิัทย่อยอีกดว้ย 

วาระที ่7 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 บริษัทฯ ไดมี้การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการปรบักลยุทธ์การบริหารงานในอนาคต ท่ีซึ่งจกัเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย     
มีความซบัซอ้นของธุรกิจและการบริหารจดัการมากขึน้ โดยบรษิัทฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เห็น
วา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการ
เสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงับรษิัท คณะกรรมการบรษิัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกับ กลยุทธ์ ความเหมาะสม และทักษะท่ีจ าเป็นท่ียังขาดอยู่ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้ 
คณะกรรมการบรษิัท ไดเ้สนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 2 ท่าน ดงัรายละเอียดประวตัิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 และนิยามกรรมการอิสระ 
ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 ดงันี ้

(1) นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
(2) นางสาวพิมลยพุา สวุรรณะชฎ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ท่าน ได้แก่               
นางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบุญ และ นางสาวพิมลยุพา สุวรรณะชฎ โดยไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นผูมี้
ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิอนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษิัทฯ อีกทัง้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือเขา้มาให้
พิจารณาแต่อย่างไร รวมถึงคณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีไดเ้สนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนีไ้ม่ไดอ้อก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
คร้ังที ่9 (CIG-W9) จ านวน 289,030,750 หน่วยทีจั่ดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น  
 บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 9 (CIG-
W9) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9”) จ  านวน 289,030,750 หน่วยท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้ม
และความยืดหยุ่นทางดา้นการเงินส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ดงันัน้จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนมุตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
  (1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 จ านวน 289,030,750 หน่วยท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 6 หุน้สามัญเดิม ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ  านวน) ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 มีอายุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชส้ิทธิไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน และธนัวาคมของ
แต่ละปีภายหลงัจากท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 มีอายุครบ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัราการใชส้ิทธิอยู่ท่ีใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ท่ีราคาการใชส้ิทธิ 0.50 บาทตอ่หุน้ ซึง่เทา่กบัมลูคา่ท่ีตราไวแ้ละราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้สามญัของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท  าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ระหว่างวนัท่ี 
17 กมุภาพนัธ ์– 10 มีนาคม 2566) จ  านวน 0.50 บาทตอ่หุน้ 
  (2) การมอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจในการ (ก) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ (ข) ลงนามในค าขออนุญาต เอกสาร  และหลักฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และ (ค) ด  าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นี ้

อนึ่ง คณะกรรมการไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 (Record 
Date) ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2566 

  ทัง้นี ้รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  W9 จ านวน 
289,030,750 หน่วยท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
คร้ังที่ 10 (CIG-W10) จ านวน 144,515,375 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และ
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
10 (CIG-W10) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10”) จ านวน 144,515,375 หน่วยท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและความยืดหยุ่นทางดา้นการเงินส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบรษิัทย่อยในอนาคต ดงันัน้ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัดิงัตอ่ไปนี ้  

(1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 จ านวน 144,515,375 หน่วยท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิมลูคา่ ในอตัรา 6 หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร ต่อใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษ
ดงักล่าวทิง้ทัง้จ  านวน) ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 มีอายุ 5 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถใชส้ิทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีภายหลังจากท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 มี
อายคุรบ 3 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัราการใชส้ิทธิอยู่ท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ท่ีราคา
การใชส้ิทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ ซึง่เท่ากบัมลูคา่ท่ีตราไวแ้ละราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ระหวา่งวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์– 10 มีนาคม 2566) จ  านวน 
0.50 บาทตอ่หุน้ 

(2) การมอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจในการ (ก) ก าหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ (ข) ลงนามในค าขออนุญาต  เอกสาร และหลักฐานท่ี
จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ  และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว          
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (ค) ด  าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

อนึ่ง คณะกรรมการไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ในวนัท่ี 2 
พฤษภาคม 2566 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 7 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 จ านวน 
144,515,375 หน่วยท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมท่ีจองซือ้และไดร้ับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และการมอบหมายให้
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจ
ด าเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 862,484,771.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,729,577,023 บาท เป็นจ านวน 867,092,251.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 หุ้น     
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
 เน่ืองจากบริษัทฯ ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ตามท่ีไดเ้สนอใหท่ี้



 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                                                         7 

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 ขา้งตน้ตามล าดบั และจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 และหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีจะน าเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 12 ดว้ยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
ตามที่จะน าเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใินวาระที่ 11 
  อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนับริษัทฯ มีหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกและจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่ง
แบ่งออกเป็น (1) หุน้ท่ีจัดสรรไวเ้พ่ือรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 
2/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 จ  านวน 806,181,543 หุน้ (2) หุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 จ  านวน 864,788,000 หุน้  
  ดงันัน้ เพ่ือใหบ้รษิัทฯ สามารถเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุได ้บริษัทฯ จงึตอ้งปฏิบตัติามมาตรา 136 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งก าหนดว่าบริษัทมหาชนจ ากัด         
จะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่และจะกระท าไดเ้ม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช า ระค่าหุน้จนครบถว้นแลว้ 
เวน้แต่หุน้ท่ีเหลือเป็นหุน้ท่ีออกไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ ดว้ยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดทนุ
จดทะเบียนโดยการตัดหุน้ท่ียังไม่ไดอ้อกและจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 862,484,771.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,729,577,023 บาท เป็น
จ านวน 867,092,251.50 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกและจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

  (2) แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่
ดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 867,092,251.50 บาท (แปดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นเกา้หม่ืนสองพนัสองรอ้ยหา้สิบเอ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

แบง่ออกเป็น 1,734,184,503 หุน้ (หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนแปดหม่ืนส่ีพนัหา้รอ้ยสามหุน้) 

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 1,734,184,503 หุน้ (หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนแปดหม่ืนส่ีพนัหา้รอ้ยสามหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ ไม่มี  - ไม่มี  -  

  โดยมอบอ านาจใหก้รรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การย่ืนจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ตลอดจนมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าว รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค  าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 862,484,771.50 
บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,729,577,023 บาท เป็นจ านวน 867,092,251.50 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียังไม่ไดอ้อกและจ าหน่ายจ านวน 
1,724,969,543 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน
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ของบริษัทฯ และการมอบอ านาจใหก้รรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,082,713,188 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
867,092,251.50 บาท เป็นจ านวน 1,949,805,439.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,165,426,376 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  เน่ืองจากบริษัทฯ ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ตามท่ีไดเ้สนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติในวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 ขา้งตน้ตามล าดบั และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วนการถือหุน้ และเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 และหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีจะน าเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 12 ดว้ยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 2,165,426,376 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  (1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,082,713,188 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 867,092,251.50 บาท เป็น
จ านวน 1,949,805,439.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,165,426,376 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

  (2) แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยยกเลิกขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความใหม่
ดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 1,949,805,439.50 บาท (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยส่ีสิบเกา้ลา้นแปดแสน หา้พนัส่ีรอ้ยสามสิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

แบง่ออกเป็น 3,899,610,879 หุน้ (สามพนัแปดรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งแปดรอ้ยเจ็ดสิบเกา้หุน้) 

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 3,899,610,879 หุน้ (สามพนัแปดรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งแปดรอ้ยเจ็ดสิบเกา้หุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ ไม่มี  - ไม่มี  -  

  โดยมอบอ านาจใหก้รรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ตลอดจนมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าว รวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค  าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

  ทัง้นี ้รายละเอียดของการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 8 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 1,082,713,188 
บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 867,092,251.50 บาท เป็นจ านวน 1,949,805,439.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,165,426,376 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และการมอบอ านาจใหก้รรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
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การด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ขา้งตน้ 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
  เน่ืองจากบริษัทฯ ประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ตามท่ีไดเ้สนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 ขา้งตน้ตามล าดบั และออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 16 
กนัยายน 2565 ดว้ยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวน 2,165,426,376 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท ดงันี ้
  (1) จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 289,030,750 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ W9 จ านวน 289,030,750 หน่วยท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า ในอัตรา 6 หุน้สามัญเดิม ต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
ปัดเศษดังกล่าวทิง้ทั้งจ านวน) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ซึง่รวมถงึ แตไ่ม่จ  ากดัเพียง (ก) การลงนามใน ค  าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 
(ข) ด  าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
  (2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 867,092,251 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม่ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ในราคา 0.50 บาทต่อหุน้ ซึ่งเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวแ้ละราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 7/2566 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2566 (ระหว่างวนัท่ี 17 กุมภาพันธ ์– 10 มีนาคม 2566) จ านวน 
0.50 บาทต่อหุน้ และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2566 และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวนัท่ี 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 (รวม 10 วนัท าการ) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร มีอ  านาจ
ในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเพียง เรื่องดงัต่อไปนี ้(ก) การก าหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย 
ราคาเสนอขายหุน้ วิธีการช าระราคา และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการลงนามในเอกสาร ค  าขออนญุาต ค  าขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐาน
ใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึง แตไ่ม่จ  ากดัเพียง การใหข้อ้มลูและการย่ืนเอกสารหลกัฐานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (ค)ด  าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจ
ใหด้  าเนินการตา่ง ๆ ตามขอ้ (ข) ถงึ (ค) 
  (3) จดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 144,515,375 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ W10 จ านวน 144,515,375 หน่วย ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ 
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โดยไม่คดิมลูคา่ ในอตัรา 6 หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเกิด
จากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ  านวน) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ 
ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิท ธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  W10 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ  ากัดเพียง  
(ก) การลงนามในค าขออนญุาต เอกสาร และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึง่รวมถึงการตดิต่อและ
การย่ืนค าขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดงักล่าว 
และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (ข) ด  าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
  (4) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 864,788,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพตามมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 จ  านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้
กู้แปลงสภาพ มูลค่าท่ีเสนอขายรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาท ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยก าหนด
อตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามัญได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุน้ โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพ           
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเพียง การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพ เช่น วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการ
เสนอขาย ราคาเสนอขาย วธีิการช าระราคา และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรดงักล่าว 

  ทัง้นี ้รายละเอียดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 8 

ความเห็นคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ  (1) เพ่ือรองรบัการ
ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W9 ท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (3) เพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ W10 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิท่ีจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือ
หุน้ และ (4) เพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 และการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร มีอ  านาจ
ในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

วาระที่ 13    พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามตา่ง ๆ (ถา้มี) 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 12) และย่ืนตอ่บรษิัทฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ   
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 9 เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้
 ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัจนัทรท่ี์ 27 มีนาคม 2566          
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     จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัจันทรท่ี์ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.          
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (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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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2566 

วันศุกรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 
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 
  ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 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  

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนน
เสยีงของผูถื้อหุน้ 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 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 12 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 2 คน และผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 12 คน มีดังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายเชิดพงษ ์  สริวิิชช ์  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
5. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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6. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
7. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และประธานสายงานบรหิารการเงิน 

      ในกลุม่บรษัิท 
8. นายบนัเจิด  จรยิานกิุจา  กรรมการ 
9. นายสดุเขต  กลุสารภษิูต  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
10. นายธิบด ี  มงัคะล ี  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
11. นายบรรณชั  นาคพนัธ ์  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
12. นายภทัร  ลาภานนัท ์  กรรมการ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 -ไมม่ี- 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายจิรดลุย ์  พิทกัษ์ธรรม  ผูอ้  านวยการสายงานวิศวกรรม 

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 34 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 343,120,342 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 39.68 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 16 กันยายน 2565 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 วันที่ 16 
กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 343,120,342 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุน้กู้แปลงสภาพคร้ังที่ 1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถอืหุ้น 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ดงันี ้เนื่องดว้ยขอ้ก าหนดสทิธิในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้
ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 ในสว่นของสาระส าคญัของวนัแปลงสภาพก าหนดให้
เริม่ใชส้ทิธิแปลงสภาพได ้2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืในวนัที่หุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอายุ (อาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ดว้ยขอ้ก าหนดสิทธิในการแปลงสภาพฯ ดงักล่าวอาจส่งผลใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทไม่เป็นที่น่าสนใจ 
สบืเนื่องจากระยะเวลารอท่ีนานเกินไปก่อนที่ผูถื้อหุน้หรอืนกัลงทนุจะสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพได้ ดงันัน้เพื่อใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ
ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของผูถื้อหุน้และนักลงทุนไดม้ากขึน้ ท าใหเ้กิด
ประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในสว่นของสาระส าคญัของวนัแปลงสภาพ เป็นดงันี ้

“สามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดท้กุวนั (เฉพาะวนัท าการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) ตัง้แตว่นัครบก าหนด 3 เดือน 
นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จนถึง 15  วนัก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทัง้นี ้บรษัิทจะน าหุน้ที่ไดร้บัจากการ
แปลงสภาพไปจดทะเบียนกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(TSD) ภายใน 7 วนัท าการ ภายหลงัจากผูถื้อหุน้กูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ” 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ครัง้ที่ 1/2566 ของบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพคร้ังที่ 
1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
คือ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวัน ตั้งแต่วันครบก าหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง 15  วัน
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 347,120,342 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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เอกสารแนบ 1 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 4,000,000 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชมุและ
เสนอขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

 ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก                ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                      เลขานกุารบรษัิท 
                 (นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ)์ 
 



เอกสารแนบ 2 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                              16 

 

สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และ กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน 
 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2565 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน  

- รายไดจ้ากการขาย 998.76 

- รายไดจ้ากการบรกิาร 28.41 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,027.17 
ต้นทุนจากการด าเนินงาน (885.84) 
ก าไรข้ันต้น 141.33 

รายไดอ่ื้นๆ 5.97 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย (66.98) 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (162.71) 

ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 1.88 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย (0.44) 

ตน้ทนุทางการเงิน (34.84) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (0.02) 

ผลขาดทนุจากสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (1.59) 

ภาษีเงินได ้ (7.15) 

ก าไร (ขาดทุน)  (124.57) 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 

ขอ้ 44. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า

บรษัิทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได  ้เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการรายงานให้

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ขอ้ 46. เมื่อบรษัิทหรอืคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บรษัิทจะตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุม

คณะกรรมการลงมติอนมุตัิ 

(ข) แจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้ และ  

(ค) โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้  

ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บรษัิทไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 บรษัิทไดก้ ำหนดนิยำมของ "กรรมกำรอิสระ" ใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและแนวปฏบิตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุ และรกัษำสมดลุของกำรบรหิำรจดักำรที่ดีดงันี ้ 
 กรรมการอิสระ หมำยถึงกรรมกำรผูซ้ึง่เป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และเป็นอิสระจำกควำมสมัพนัธอ่ื์นใด   ที่จะมำกระทบตอ่กำรใช้
ดลุพินิจอยำ่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำนที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

 (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ      หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(3) ไมมี่หรอืเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ในลกัษณะที่อำจ
เป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มีนัย หรือผู้มีอ  ำ นำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ “ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ” ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำร
คำ้ที่กระท ำเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเชำ่หรอืใหเ้ชำ่อสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร หรอืกำรใหห้รอืรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค  ำ้ประกัน กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ่ื์นท ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลใหบ้ริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรือตัง้แตย่ี่สิบ
ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แตจ่  ำนวนใดจะต ่ำกวำ่   ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรที่เก่ียวโยง
กันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้
ดงักลำ่ว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มี
นยั ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
มีอ  ำนำจควบคมุ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึง่ไดร้บัคำ่บริกำร
เกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้
อ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อน
วนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่ป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ 

(7) ไมป่ระกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่มีนยั
ในหำ้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง
ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ
บรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทยอ่ย 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
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           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7 

ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ 
(นางสาวเยาวโรจน ์กล่ินบุญ) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นางสาวเยาวโรจน ์กลิน่บญุ 
กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
50 ปี  
ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต สาขากฎหมาย จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายระหวา่งประเทศ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑติ สาขา International Commercial 
and Business Law, University of East Anglia, the United 
Kingdom  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 272/2019 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่154/2018 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรนีเอิรธ์พาวเวอร ์(ไทย

แลนด)์ จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท 
วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอส แอล เอ็ม คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท หลกัทรพัย ์เคพเีอ็ม จ ากดั 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท แอดเทค ฮบั จ ากดั 

- ทนายความหุน้สว่น บรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
- ที่ปรกึษากฎหมายระดบัอาวโุส บรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 
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- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ทนายความหุน้สว่น บรษัิท ติลลกีิแอนดกิ์บบินส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 13 มีนาคม 2566 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ 
(นางสาวพมิลยุพา สุวรรณะชฎ) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นางสาวพิมลยพุา สวุรรณะชฎ                                                                       
กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
50 ปี  
ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ไมม่ี 
วนั เดือน ปี ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ และ

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษัิท ไมโครลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย Finance Strategy Team บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย Strategy & Data Team บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน บล.อารเ์อชบี 
(ประเทศไทย) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บรษัิท กรุงไทยแอดวเ์ซอรี ่จ ากดั 
- รองผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารการลงทนุ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- หวัหนา้สว่น ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- Dealer ส  านกักรุงไทยวเิทศธนกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานสายงานบรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลกิจการ บรษัิท     
เนสทต์ิฟลาย จ ากดั 

- กรรมการ บรษัิท พิโมลนี จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซ.ีไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 13 มีนาคม 2566 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 9 (CIG-W9)           

ผู้เสนอขาย : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซี .ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 9 (CIG-W9) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9” หรือ “ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย 

: 289,030,750 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) 

จ านวนหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธ ิ 

: 289,030,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวน
หุ้ น ที่ จ า ห น่ า ย ไ ด้ แ ล้ ว ทั้ ง ห ม ด ขอ งบ ริ ษั ท ฯ  จ า น วน  2,601,276,754 หุ้ น  
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  จ านวน 1,734,184,503 
หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ W9 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ  
จะเสนอขายควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวน 867,092,251 หุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีทีม่ีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด   

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ   : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายชื่อ

ที่ปรากฎ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร ใบส าคัญ 

แสดงสิทธิ W9 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย ทั้งนี้  การจัดสรรใบส าคัญ 

แสดงสิทธิ W9 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ต่อไป 

ในกรณีที่มี เศษจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน และในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลัง
การจัดสรร บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าว
ต่อไป  
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีภายหลังจากที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 มีอายุครบ 
3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิหมดอายุ 

ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้
สิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 
15 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็น 
วันท าการก่อนหน้า  

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

: เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นค าขอจดทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา 
ไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิด
จากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นใดท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ดังนี ้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  W9 ทั้งหมด และ 
ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลง โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Control Dilution  = จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด + 
จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ) 

 = 289,030,750 

  (2,601,276,754+ 289,030,750)  

 = ร้อยละ 0.10 
 

  2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ทั้งหมด จะท าให้
ราคาต่อหุ้นลดลง โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 = (0.50 – 0.50) 

  0.50 

 = ร้อยละ 0 

โดยที ่   

ร าค าตลาดก่ อน
เสนอขาย 

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อ
วันที ่13 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
– 10 มีนาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาท 

ร า ค า ต ล าดหลั ง
เสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ x 
จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ) / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว
ทั้งหมด + จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ) 
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 = (0.50 x 2,601,276,754) +  
(0.50 x 289,030,750) 

  (2,601,276,754 + 289,030,750) 

 = 0.50 บาท 
 

  3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน 
 

เหตุ ในการต้องออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้สิทธิ  

 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข 
ในการปรับสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธ ิ : ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก 

การรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ 
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ 
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป 

ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 

โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่  เพื่อรองรับหุ้นกู้ 
แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อย
ไปกว่าเดิม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ 
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วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงไดร้ับ
จากการเพิ่มทุน 

: บริษัทฯ จะน าเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิไปใช้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี ้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 5 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

2. ใช้ช าระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 5 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

3. ใช้ส าหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม 
และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ ซึ่งมีเง่ือนไข 
การลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ 
ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจท าในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ 
หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่น
ทางด้านการเงินส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถน า
เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดั งกล่าวไปใช้ เพื่อด า เนินการภายใต้กรอบการใช้เ งินทุนข้างต้น ได้ทันการ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 เป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง  ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับ
จากการเพิ่มทุน 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่
นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นใน 
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ จ่าย 
เงินปันผลกจ็ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ 
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมในอนาคต  
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อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจ 
ในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเ ง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  อันจ าเป็นและสมควร 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  เช่น รายละเอียด 
การเสนอขาย เป็นต้น และ 

2. ลงนามในค าขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ 
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต 
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

3. ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

รายละเอียดการค านวณจ านวน
หุ้นรองรับ 

: หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 มีจ านวนรวม 289,030,750 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 2,601,276,754 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  จ านวน 1,734,184,503 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  W9 เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2566 และหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W9 ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
การถือหุ้นจ านวน 867,092,251 หุ้น 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 จะไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้องก าหนด   

 



เอกสารแนบ 7 
    

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                              28 

สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 10 (CIG-W10)  

ผู้เสนอขาย : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซี .ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 10 (CIG-W10) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10” หรือ “ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย 

: 144,515,375 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) 

จ านวนหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธ ิ 

: 144,515,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  จ านวน 2,601,276,754 หุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็นหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จ านวน 1,734,184,503 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  W10 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และหุ้นท่ีจะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจ านวน 867,092,251 หุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีทีม่ีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด   

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ   : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายช่ือ 

ที่ปรากฎ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 

พฤษภาคม 2566 ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วส าหรับการออกและเสนอขาย 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 6  

หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับการจัดสรรต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ การจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ต่อไป 

ในกรณีที่มี เศษจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ   
ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน และในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลัง 
การจัดสรร บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป  
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีภายหลังจากที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 มีอายุ
ครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือวันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิหมดอายุ 

ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิสามารถใช้
สิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 
15 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็น 
วันท าการก่อนหน้า  

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

: เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป 

ตลาดรองของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นค าขอจดทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา 
ไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิด
จากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นใดท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ดังนี ้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ทั้งหมด และ 
ผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลง โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Control Dilution  = จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด + 
จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ) 

 = 144,515,375 

  (2,601,276,754 + 144,515,375)  

 = ร้อยละ 5.26 
 

  2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ทั้งหมด จะท า
ให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 = (0.50 – 0.50) 

  0.50 

 = ร้อยละ 0 

โดยที ่   

ร าค าตลาดก่ อน
เสนอขาย 

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อ
วันที ่13 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
– 10 มีนาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาท 

ร า ค า ต ล าดหลั ง
เสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ x 
จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ) / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว
ทั้งหมด + จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ) 



เอกสารแนบ 7 
    

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                              31 

 = (0.50 x 2,601,276,754) +  
(0.50 x 144,515,375) 

  (2,601,276,754 + 144,515,375) 

 = 0.50 บาท 
 

  3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน 

เหตุ ในการต้องออกหุ้นใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิ  

 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข 
ในการปรับสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธ ิ : ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก 

การรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ 
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ 
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป 

ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 

โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่  เพื่อรองรับหุ้นกู้ 
แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อย
ไปกว่าเดิม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ 
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วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงไดร้ับ
จากการเพิ่มทุน 

: บริษัทฯ จะน าเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิไปใช้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี ้

1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 5 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

2. ใช้ช าระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 5 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

3. ใช้ส าหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม 
และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการอยู่ ซึ่งมีเง่ือนไข 
การลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ 
ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนอาจท าในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ 
หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่น
ทางด้านการเงินส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถน า
เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดั งกล่าวไปใช้ เพื่อด า เนินการภายใต้กรอบการใช้เ งินทุนข้างต้น ได้ทันการ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 เป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง  ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับ
จากการเพิ่มทุน 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่
นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นใน 
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ จ่าย 
เงินปันผลกจ็ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ 
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมในอนาคต  
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อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจ 
ในการ 

1. ก าหนดและแก้ไขเ ง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  อันจ าเป็นและสมควร 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  เช่น รายละเอียด 
การเสนอขาย เป็นต้น และ 

2. ลงนามในค าขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ 
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต 
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

3. ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

รายละเอียดการค านวณจ านวน
หุ้นรองรับ 

: หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 มีจ านวนรวม 144,515,375 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 2,601,276,754 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  จ านวน 1,734,184,503 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2566 และหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W10 ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
การถือหุ้นจ านวน 867,092,251 หุ้น 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 จะไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้องก าหนด   
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(F 53-4) 

 

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

วันที่ 13 มีนาคม 2566 

ข้าพเจ้า บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2566 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 862,484,771.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,729,577,023 บาท เป็นจ านวน 867,092,251.50 บาท 
ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 1,082,713,188 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 867,092,251.50 บาท เป็นจ านวน 1,949,805,439.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,165,426,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 289,030,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  บริษัท ซี . ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ครั้ งที่  9 (CIG-W9)  
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9”) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ในวันท่ี 27 มีนาคม 2566 (Record Date)  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 867,092,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่น
การถือหุ้น 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 144,515,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  บริษัท ซี . ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ครั้ งที่  10 (CIG-W10)  
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10”) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 864,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2565 

โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี ้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน  

หุ้นสามญั 

  

2,165,426,376 0.50 1,082,713,188.00 

    แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั  - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 2,165,426,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้  
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 289,030,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่า  
ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เกิดจาก 
การค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้งจ านวน) 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 867,092,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่น
การถือหุ้น 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 144,515,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงทั้งจ านวน) 

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 864,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอ
ขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถ
แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุ้น 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรใหแ้ก่ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่ อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 

 

ไม่เกิน 
289,030,750 

หุ้น  

อัตราการจัดสรร 6 หุ้นสามัญเดิม
ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย  

มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิ  
0.50 บาท 

โปรดดูหมายเหต ุ3 โปรดดู 
หมายเหตุ 3 

และ 4 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 
867,092,251 

หุ้น  

อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม ่

0.50 บาท 24 พฤษภาคม – 7 
มิถุนายน 2566 

(รวม 10 วันท าการ) 

โปรดดู 
หมายเหต ุ1 

และ 2 

เพื่ อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10  

ไม่เกิน 
144,515,375 

หุ้น  

อัตราการจัดสรร 6 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรต่อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ราคาการใช้สิทธิ  
0.50 บาท 

โปรดดูหมายเหต ุ5 โปรดดู 
หมายเหตุ 5 

และ 6 
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จัดสรรใหแ้ก่ 
จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย  

มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 

เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้ งที่  2/2565 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2565 

864,788,000 
หุ้น 

1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

1,000 บาท 
ต่อหน่วย 

- โปรดดู 
หมายเหตุ 7 

หมายเหตุ:   

1. บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 
มูลค่าที่ตราไว้และราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566) จ านวน 0.50 บาทต่อ
หุ้น และก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 ต่อไป 

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็น
คราว ๆ  ไปก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมี
หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนครบจ านวนหรือ 
ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก แล้วแต่กรณใีดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา  258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย  

2. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง 
แต่ไม่จ ากัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1) การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็น
คราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการช าระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสาร ค าขออนุญาต ค าขอ
ผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง 
การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจให้
ด าเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (2) ถึง (3)  

3. บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 (Record Date) ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 มีอายุ 5 ปี 
นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากน้ี การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขการใช้สิทธติามที่ระบุในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 อนึ่ง 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2566 ต่อไป 

4. รายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (CIG-W9)  

5. บริษัทฯ จะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยไม่คิดมูลค่า โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (Record 
Date) ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 จะเป็นไปตามเง่ือนไขการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 อนึ่ง การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่าน 
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ต่อไป 

6. รายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (CIG-W10)  

7. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนรวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 864,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 
1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพ 1 บาทต่อหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญสามัญเพิ่มทุนเพื่อ



เอกสารแนบ 8 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566                                                                                              38 

 

รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรดังกล่าว 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในข้อนี้ เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยบริษัทฯ จะต้องตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2565  
มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ รองรับเช่นเดิม ดังนั้น รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  

2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)     

-ไม่มี- 

2.3 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 ในกรณีทีเ่กิดเศษของจ านวนหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวท้ิง 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันจันทร์ที ่24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

(Record Date) ในวันจันทร์ที ่27 มีนาคม 2566 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทฯ จะด าเนินการ 
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ 
ได้รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน า (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (2) ใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 (3) ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W10 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 และ (4) หุ้นกู้แปลงสภาพและ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ 
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม  

บริษัทฯ จะน าเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งหมดไปใช้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุน 
ดังนี ้

5.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของเงินทุนท่ีได้รับ 
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5.2 ใช้ช าระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

5.3 ใช้ส าหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่ม
บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ ซึ่งมีเง่ือนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ 
รูปแบบการลงทุนอาจท าในลักษณะของการเข้าซื้อหุ้น หรือเข้าซื้อธุรกิจ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ข้อก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของเงินทุนท่ีได้รับ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางด้านการเงินส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยสามารถน าเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้เพื่อด าเนินการภายใต้
กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมในอนาคต 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่เมื่อผู้จองซื้อได้รบัการจดทะเบียนเปน็
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(แล้วแต่กรณี) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 และ/หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
W10 และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
และ/หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี ้

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

8.1.1 หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และ
ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด จะท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Control Dilution  = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด + จ านวนหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เสนอขาย) 

 = 867,092,251 
  (1,734,184,503 + 867,092,251) 
 = ร้อยละ 33.33 
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8.1.2 หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Control Dilution  = จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ / (จ านวนหุ้นที่
ช าระแล้วทั้งหมด + จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลง
สภาพ) 

 = 289,030,750 + 144,515,375 + 864,788,000 
  (1,734,184,503 + 1,298,334,125) 
 = ร้อยละ 42.81 

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

8.2.1 หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะท าให้ราคาต่อหุ้นลดลง  
โดยค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 = (0.50 - 0.50) 
  0.50 
 = ร้อยละ 0 
โดยที ่   

ราคาตลาดก่ อน
เสนอขาย 

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อน
วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่  17 
กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 0.50 บาท 

ราคาตลาดหลัง
เสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เสนอขาย x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย) / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
+ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย) 

 = (0.50 x 1,734,184,503) + (0.50 x 864,788,000)  
  (1,734,184,503 + 864,788,000) 
 = 0.50 บาท 

8.2.2 หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จะท าให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยค านวณ
จากสูตรดังต่อไปนี้ 

Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 = (0.50 – 0.61) 
  0.50 
 = ร้อยละ (- 22.00 
โดยที ่   

ราคาตลาดก่ อน = โปรดดูข้อ 8.2.1 
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เสนอขาย 
ราคาตลาดหลัง
เสนอขาย 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เสนอขาย x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย) + (ราคาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
x จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ) + (ราคาใช้สิทธิ
ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ x จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ) / 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จ านวนหุ้นสามัญ 
ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ) 

 = (0.50 x 1,734,184,503) + (0.50 x 289,030,750) + (0.50 x 867,092,251) 
(0.5 x 144,515,375) + (1.0 x 864,788,000) 

  (1,734,184,503 + 289,030,750 + 867,092,251 + 144,515,375 + 864,788,000) 
 

= 0.61 บาท 

8.3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)  

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน 

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า  การเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออก
เสียงของผู้ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น 

8.4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น 

8.4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและจะได้รบัเงนิ
จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน 2566 และคาดว่าจะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ตามระยะเวลาที่ระบุในข้อ 9 และจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการด าเนินการ
ดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น 
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8.4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนใน
กรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่นการถือหุ้น มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและเงินทุนจาก 
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  W9 ใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 และหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือ 
การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุน 
ในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

8.4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ  
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W10 ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการด าเนินการตามที่กล่าวมานี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

9  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2566 13 มีนาคม 2566 

2.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 (Record Date) 

27 มีนาคม 2566 

3.  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  24 เมษายน 2566 

4.  วันจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ

5.  ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 
(รวม 10 วันท าการ) 

6.  วันจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ 
ได้รับช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
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ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

7.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W9 (Record Date) 

27 มีนาคม 2566 

8.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Record Date)  

2 พฤษภาคม 2566 

9.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ W10 (Record Date)  

2 พฤษภาคม 2566 

10.  วันออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ W9 และใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ W10 

วันท่ีคณะกรรมการก าหนด 

11.  ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 8 – 18 พฤษภาคม 2566 

12.  วันออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ วันท่ีคณะกรรมการก าหนด 

13.  วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรพัย์ฯ และ/หรือตลาดหลกัทรพัย ์
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(แล้วแต่กรณี) 

10 ค ารับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  
 (นายอารีย์ พุ่มเสนาะ) 

 ประธานกรรมการบริหาร 
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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         :   ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการอิสระ 
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 ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ     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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น           
ประจ าปี 2566 ในวนัจนัทรท์ี่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 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 ่1/2566 เม่ือวันที ่10 มีนาคม 2566 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

วาระนีไ้มมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง        

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2566 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง               

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

7.1 นางสาวเยาวโรจน ์ กล่ินบุญ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

7.2 นางสาวพิมลยุพา  สุวรรณะชฎ 
 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 
(CIG-W9) จ านวน 289,030,750 หน่วยทีจ่ัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 
(CIG-W10) จ านวน 144,515,375 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 862,484,771.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,729,577,023 
บาท เป็นจ านวน 867,092,251.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจ าหน่ายจ านวน 1,724,969,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,082,713,188 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 867,092,251.50 
บาท เป็นจ านวน 1,949,805,439.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,165,426,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

 ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้้ รบัมอบ

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) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ในวันจันทรท์ี่  24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 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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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัจนัทรท่ี์ 24 เมษำยน 2566 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูถื้อหุน้ 
เปิดลงทะเบยีน 
เวลำ 12.30 น. 

 

มำดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ ำตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

เขำ้หอ้งประชมุ 

ประธำนเปิดกำรประชมุ 
(เวลำ 13.30 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงในวำระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส  ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีง) 

เจำ้หนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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ค าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 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 ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเรียกประชุมสำมัญผูถื้อหุน้  ประจ ำปี 2566 

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 จะเก็บรกัษำขอ้มูลไวต้ ำมระยะเวลำท่ีอำจ

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 หรือหน่วยงำนรำชกำร 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 15 

 

 

 

   

 

สถ
าน

ทีจ่
ัดก

าร
ปร

ะชุ
มส

ามั
ญ
ผู้ถ

อืห
ุน้ 
ปร

ะจ
 าปี

 2
56

6 
 


