
วันที่  20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติิ ์

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 



สารบัญ 
 

เอกสารแนบ รายละเอียด 
 

1 สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

3 นิยามกรรมการอิสระ 
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ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก

ตามวาระ 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

6 แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F53-4) 

7 ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

8 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9 เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

10 
 

10.1 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

11 ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

12 แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

          
 

  

  

  

  



1บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

   
 
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. CD-ROM รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงินประจ าปี 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชมุ 2 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยไม่ต้องมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏใน 
CD-ROM รายงานประจ าปี 2557 

วาระที่  3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนออนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2557 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 เท่ากับปี 2557 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และก าหนดค่าเบีย้ประชุม
กรรมการในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เรียบร้อยแล้ว 



2 บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หวัข้อ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากัด ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิให้นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 
หรือนายปรีชา สวน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปีบัญชี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,160,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ) 
ตามท่ีบริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา  รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557  
หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย 

วาระที่ 7 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คือ 2 ทา่น ได้แก่ 

(1) พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ     กรรมการอิสระ  
(2) นางจนัทน์กะพ้อ ดสิกลุ   กรรมการบริษัท 

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายัง
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตั ิความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  
คณะกรรมการบริษัท (ซึง่กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)  ได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 2 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึ่ง ดงัรายละเอียดประวตัิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 และ นิยามของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 
3 ในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

(1) พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ     ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2) นางจนัทน์กะพ้อ ดสิกลุ   กรรมการบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ 
พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง และกรรมการบริษัท 1 ท่าน  ได้แก่ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล  แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบตัิแล้วว่าเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  8    พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป  (General Mandate) ซึ่ งมีการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
60,104,082 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 30,052,041.00 บาท 
 ในช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัทฯมิได้ท าการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีได้รับอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่ มทนุดงักล่าวต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีในครัง้ถดัไป  



3บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตัิยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 
60,104,082 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  30,052,041 บาท ตามท่ี
ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดมิ 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท 
 เน่ืองจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ESOP-1 และ CIG-W4 ท่ีหมดอายุลงเม่ือวนัท่ี 14 
มิถุนายน 2556 และ 29 ตลุาคม 2557 ตามล าดบั และจากการยกเลิกการเพ่ิมทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ีได้รับอนมุัติ
ให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ตามวาระ 8 คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีลดลงทัง้หมดจ านวน 51,009,543.50 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกบัทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,009,543.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) ท่ี
ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และการลดจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีส ารองไว้ส าหรับการ ใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 
เน่ืองจากหมดอาย ุทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนแล้วเป็นจ านวนท่ีสอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน   
  เน่ืองจากมีการขออนุมตัิลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 9 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         432,384,316.00 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสองล้านสามแสนแปดหม่ืนส่ีพนัสามร้อยสิบหกบาท) 
 แบง่ออกเป็น            864,768,632.00 หุ้น   (แปดร้อยหกสิบส่ีล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนแปดพนัหกร้อยสามสิบสองหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ        0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั                864,768,632.00 หุ้น  (แปดร้อยหกสิบส่ีล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนแปดพนัหกร้อยสามสิบสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ  ไม่มี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามวาระที่ 9 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิด
มูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดมิของบริษัท 
 เน่ืองจากในปัจจุบันใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 4 (CIG-W4) หมดอายุแล้ว กอปรกับบริษัทมีการ
ขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงต้องการทนุเพ่ือน าไปใช้สนับสนุนการขยายตวัของบริษัท และเพ่ือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทอีกด้วย  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) จ านวนไม่เกิน 
216,192,158 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ในอตัราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ 
CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุ 1 ปี 5 เดือน นบัจากวนัออกและเสนอขาย (7 พฤษภาคม 2558) 
ซึง่ CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) 
เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวกบั CIG-W5 ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้รายละเอียดเบือ้งต้นของ 
CIG-W5 ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 5 (CIG-W5) (เอกสารแนบล าดับท่ี 5) โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวันท่ี 28 
เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ทัง้นี ้สิทธิในการรับ CIG-W5 จะมีผลเม่ือวาระได้รับมตอินมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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วาระที่ 12    พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 เพ่ือส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) (รายละเอียดตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิด
เป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพ่ือส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
86,476,860 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 เน่ืองจากในปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาประสิทธิภาพและการขยายตลาด กอปรกบัมีการแข่งขนัท่ีค่อนข้างสูงในตลาด 
จงึอาจมีความจ าเป็นในอนาคตท่ีอาจต้องสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กบับริษัทในระยะยาว โดยการเข้ามาถือหุ้นสามญัของ
บริษัท ซึ่งการเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.00  ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท  และก าหนดราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้น ตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบล าดบัท่ี 6) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate) โดยการ
ออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 86,476,860 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้สิน้  มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจด
ทะเบียนเพิ่มขึน้จ านวน 43,238,430 บาท  

วาระที่ 14 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน          583,718,825.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึง่หม่ืนแปดพนัแปดร้อยย่ีสิบห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น          1,167,437,650.00 หุ้น   (หนึง่พนัหนึง่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านส่ีแสนสามหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ                   0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั              1,167,437,650.00 หุ้น  (หนึง่พนัหนึง่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านส่ีแสนสามหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยห้าสิบหุ้น)  

หุ้นบริุมสิทธิ  ไม่มี 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

วาระที่ 15   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 5 (CIG-W5) ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิ จารณา
จัดสรรหุ้นสามัญท่ีเหลือดังกล่าวตามท่ีสมควร ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจและ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น
และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล การย่ืนเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ทัง้นี  ้ท่ีประชุมมีมติอนมุตัใิห้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ 
และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจพิจารณาก าหนดวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยก าหนดราคาเสนอขายไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดถัวเฉล่ียของหุ้น ตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี  ้รวมทัง้การน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

วาระที่ 17    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 10) และย่ืนตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ 
 ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัศกุร์ท่ี 27 มีนาคม 2558 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัจนัทร์ท่ี 30 มีนาคม 2558 
 

                   
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชมุ 2 ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก  

 (ปรุง     บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

                                                   
          
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  0-2976-5290-7 
โทรสาร   0-2598-2331-2        
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 

วันจนัทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ   60 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนเร่ิมการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 
กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนชีแ้จงถงึวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแต่ละวาระเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เท่านัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนัน้ๆ  ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้   โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไม่ตรงกับวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 10 คน ผู้ สอบบัญชี 1 คน และ            
ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน 
 

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุ่มเสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวีศกัด์ิ  หวงัก่อเกียรติ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 1 
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ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสาย
งานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 88 ราย ถือหุ้ น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 190,772,903 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 31.69 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2557 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 
ดงัต่อไปนี ้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ตามส าเนาที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้บันทึกรายงานการประชุมโดยระบุ ชื่อผู้ ถาม และ
ค าถาม ชื่อผู้ตอบและค าตอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่านอื่นที่มิได้มาประชมุด้วยตนเองได้รับรู้รายละเอียดดังกลา่วด้วย 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2556 

มติ : ที่ ประ ชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ง ท่ี  1/2556                
วันที่ 24 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้  

    
เห็นด้วย 190,839,508 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9823 
ไม่เห็นด้วย 33,695 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0177 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 2 ราย จ านวน 100,300 หุ้น 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 
  นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าผลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2556 นัน้แสดงไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
บริษัทฯมอบหมายให้นายเพชร เอกวิริยวณิชย์ (Corporate Planning & Business Development Executive) สรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 เพื่อที่ประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้
 
 
 



8 บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

 

หน้าที่ 3 / 11 

 สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 
            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ 
รายได้จากการขายและให้บริการ 1,015.75 
ต้นทนุขายและบริการ 909.70 
ก าไรขัน้ต้น 106.05 
รายได้อื่น 49.72 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 118.62 
ต้นทนุทางการเงิน 46.40 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ (9.48) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 3.85 
สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ N/A 
ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (5.63) 

 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อซักถาม
หรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้
 นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองขอทราบว่าบริษัทฯขายโรงแรมที่สมุยออกไปแล้วหรือไม่ 

และ ยอดขายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯคิดเป็นสดัส่วนเท่าไร 
 นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทได้
ตอบข้อซกัถามดงันี ้ปัจจบุนับริษัทฯยงัคงถือหุ้นในโรงแรมที่สมุยอยู่ เพราะเห็นโอกาสที่บริษัทฯจะได้มากกว่าจาก
ผลการด าเนินงานที่มีแนวโน้มดีขึน้ อีกทัง้หนีท้ี่บริษัท เดอ ละไม จ ากดั มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยานัน้ได้ถูกโอนย้าย
ไปอยู่กบั บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (BAM) แล้วจึงท าให้ระหว่างนีบ้ริษัทฯ มิต้องท าการจ่าย
ดอกเบีย้แต่อย่างไร ขณะที่ยังคงจ าเป็นต้องบันทึกในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีต่อไป หากบริษัทฯเจรจาและ
ตกลงเคลียร์หนีท้ัง้หมดกับ BAM ได้ ดอกเบีย้ที่ถูกตัง้ไว้แต่มิได้ท าการจ่ายออกไปจริงจะถูกกลบัรายการทันที 
ส าหรับเร่ืองยอดขายปีที่ผ่านมาแยกออกเป็นยอดขายในประเทศประมาณ 70% และยอดขายต่างประเทศ
 ประมาณ 30% ทัง้นี ใ้นปัจจุบันบริษัทฯก าลังปรับสัดส่วนให้ใกล้เคียงกัน เพื่ อลดความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ
 ภายในประเทศรวมถงึเศรษฐกิจโลกก าลงัปรับตัวดีขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศออสเตรเลีย 

 นายปราโมทย์ สบืรัตนสกลุ ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง มีค าถามดงันี ้ท าไมบริษัทฯจงึขายบริษัทย่อยของบริษัท
ลกูที่อยู่ในประเทศจีนออกไป และ ท าไมบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จ ากดั) จงึผิดนดัช าระหนีก้บัธนาคารฯ 

 นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า ในช่วงเวลาที่
ตดัสนิใจลงทนุในจีนนัน้เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนดีและมีแนวโน้มที่จะขยายตวัโดยเฉพาะในด้านอสงัหาริมทรัพย์
ที่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศและระบบแลกเปลีย่นความร้อนอื่นๆ ต่อมาพบว่าเศรษฐกิจเร่ิมถดถอย รัฐบาลจีน
จงึเปลีย่นนโยบายไม่สนบัสนนุการขยายตัวของอสงัหาริมทรัพย์อีกต่อไป สง่ผลให้หลายบริษัทถอนตวัออกจากการ 
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ลงทุนในจีน จึงท าให้บริษัทฯตัดสินใจขายหุ้นดังกล่าวออกไปในราคาทุน นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการ
ผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท ได้ตอบข้อค าถามเก่ียวกับการผิดนัดช าระ
หนีข้องบริษัท เดอ ละไม จ ากดั ว่าหนีส้นิสว่นหนึง่ได้ติดมากบัโรงแรมที่สมยุแล้วตัง้แต่ตอนที่บริษัทฯซือ้มา ประกอบ
โรงแรมเองประสบปัญหาอย่างมากตัง้แต่บริษัทฯ เร่ิมเข้าไปบริหาร ทัง้ปัญหาด้านการเมือง และปัญหาอุทกภัย เป็น
ต้น ท าให้ผลการด าเนินงานไม่ดีเพียงพอที่จะสามารถช าระหนีไ้ด้ด้วยตนเอง 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงสรุปโดยถือว่าทุกท่านรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานของบริษัทในปี2556 โดยไม่ต้องมีการลงมติ 

  มติ : ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ตามที่คณะกรรมการ
น าเสนอ 
   
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2556 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้  ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ และได้สรุปรายละเอียดทางการเงินที่ส าคญัเสนอต่อที่ประชมุในวาระที่ 2 แล้ว  
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นายสรุศักด์ิ อังคทะวิวัฒน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นขอรายละเอียดสถานะของลกูหนีผิ้ดนัดช าระ 2 รายได้แก่
รายสุธาสินี  เสตะพนัธุ หรือ มตุตามระ และ ราย บริษัท ซี.พี.กรุ๊ป(1994) จ ากดั/บริษัท ลคักี-้ริช จ ากดั 
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จง
ให้ทราบว่าลกูหนีร้ายนางสธุาสนิีนัน้ขณะนีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการยึดทรัพย์ที่เป็น ที่ดิน และอาคาร ของลกูหนีไ้ว้แล้ว 
อีกทัง้ได้ด าเนินการทางกฎหมายจนสามารถขายทอดตลาดที่ดินและอาคารได้แล้วอีกด้วย ส าหรับรายบริษัทซี.พี.+ 
ลคักี ้ริช นัน้ ลกูหนีไ้ด้ถกูฟ้องล้มละลาย และบริษัทฯถกูตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ านวนหนีแ้ล้ว ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างการด าเนินการทางกฎหมายกบัลกูหนีร้ายนี  ้

 นายฮัง้ใช้ อคัควัสกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองสอบถามว่าลกูหนีค่้าซือ้หุ้นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยที่ปรากฏใน
งบการเงินฯ คืออะไร 
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ลงทุนในจีน จึงท าให้บริษัทฯตัดสินใจขายหุ้นดังกล่าวออกไปในราคาทุน นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการ
ผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท ได้ตอบข้อค าถามเก่ียวกับการผิดนัดช าระ
หนีข้องบริษัท เดอ ละไม จ ากดั ว่าหนีส้นิสว่นหนึง่ได้ติดมากบัโรงแรมที่สมยุแล้วตัง้แต่ตอนที่บริษัทฯซือ้มา ประกอบ
โรงแรมเองประสบปัญหาอย่างมากตัง้แต่บริษัทฯ เร่ิมเข้าไปบริหาร ทัง้ปัญหาด้านการเมือง และปัญหาอุทกภัย เป็น
ต้น ท าให้ผลการด าเนินงานไม่ดีเพียงพอที่จะสามารถช าระหนีไ้ด้ด้วยตนเอง 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงสรุปโดยถือว่าทุกท่านรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานของบริษัทในปี2556 โดยไม่ต้องมีการลงมติ 

  มติ : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ตามที่คณะกรรมการ
น าเสนอ 
   
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2556 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้  ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ และได้สรุปรายละเอียดทางการเงินที่ส าคญัเสนอต่อที่ประชมุในวาระที่ 2 แล้ว  
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อซกัถามหรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นายสรุศักด์ิ อังคทะวิวัฒน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นขอรายละเอียดสถานะของลกูหนีผิ้ดนัดช าระ 2 รายได้แก่
รายสุธาสินี  เสตะพนัธุ หรือ มตุตามระ และ ราย บริษัท ซี.พี.กรุ๊ป(1994) จ ากดั/บริษัท ลคักี-้ริช จ ากดั 
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จง
ให้ทราบว่าลกูหนีร้ายนางสธุาสนิีนัน้ขณะนีบ้ริษัทฯได้ด าเนินการยึดทรัพย์ที่เป็น ที่ดิน และอาคาร ของลกูหนีไ้ว้แล้ว 
อีกทัง้ได้ด าเนินการทางกฎหมายจนสามารถขายทอดตลาดที่ดินและอาคารได้แล้วอีกด้วย ส าหรับรายบริษัทซี.พี.+ 
ลคักี ้ริช นัน้ ลกูหนีไ้ด้ถกูฟ้องล้มละลาย และบริษัทฯถกูตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ านวนหนีแ้ล้ว ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างการด าเนินการทางกฎหมายกบัลกูหนีร้ายนี  ้

 นายฮัง้ใช้ อคัควัสกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองสอบถามว่าลกูหนีค่้าซือ้หุ้นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยที่ปรากฏใน
งบการเงินฯ คืออะไร 
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นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้ชีแ้จงต่อข้อซักถามว่ารายการ   
ดงักลา่วคือมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยในจีนที่บริษัทฯขายออกไปในราคาทนุแก่บริษัทในประเทศ
ไทยที่ไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึง่ โดยก าหนดการช าระให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี จงึเกิดรายการดงักลา่วขึน้ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุติังบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้
 

เห็นด้วย 190,867,938 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9972 
ไม่เห็นด้วย 5,365 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

  

หมายเหต ุ :  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีก 1 ราย จ านวน 100 หุ้น 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2556 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนมุติัให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556  

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุติัให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2556 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้ 
 

เห็นด้วย 190,867,938 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9972 
ไม่เห็นด้วย 5,365 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
งดออกเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

  
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2557 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  
 

 นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองสอบถามถึงยอดที่ใช้ไปส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556 ทราบว่าอยู่ในรายงานประจ าปีแล้วแต่ใคร่ขอให้แสดงรายละเอียดอีกครัง้ใน
ที่ประชมุด้วย 
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท 
รายงานยอดค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556 ดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชุม       285,000  บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือน   2,940,000 บาท 
รวม    3,225,000 บาท 

          คงเหลอืงบประมาณที่ไม่ได้ใช้เท่ากบั   4,775,000      บาท 
   
  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2557 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2557 ในวงเงนิรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้
 

เห็นด้วย 190,867,638 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
ไม่เห็นด้วย 5,365 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
งดออกเสียง 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
  ประธานชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 เพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมจากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชยัยทุธ องัศวุิทยา และนางณัฐสรัคร์  
สโรชนันท์จีน เลขทะเบียน 3885 และ เลขทะเบียน 4563 หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งส านักงาน       
เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ       
มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแต่อย่างใด 

 2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น          
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2556 หวัข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทปี 2557 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา และนางณัฐสรัคร์  

สโรชนันท์จีน เลขทะเบียน 3885 และ เลขทะเบียน 4563 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่  ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่ง
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 และ 
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ค่าเบีย้ประชุม       285,000  บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือน   2,940,000 บาท 
รวม    3,225,000 บาท 

          คงเหลอืงบประมาณที่ไม่ได้ใช้เท่ากบั   4,775,000      บาท 
   
  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2557 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2557 ในวงเงนิรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ี
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้
 

เห็นด้วย 190,867,638 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
ไม่เห็นด้วย 5,365 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
งดออกเสียง 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
  ประธานชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมจากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชยัยทุธ องัศวุิทยา และนางณัฐสรัคร์  
สโรชนันท์จีน เลขทะเบียน 3885 และ เลขทะเบียน 4563 หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งส านักงาน       
เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ       
มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแต่อย่างใด 

 2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น          
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2556 หวัข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทปี 2557 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา และนางณัฐสรัคร์  

สโรชนันท์จีน เลขทะเบียน 3885 และ เลขทะเบียน 4563 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่  ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่ง
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 และ 
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2. ก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (ไม่รวม
ค่าบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)   

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้

เห็นด้วย 187,251,211 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.1024 
ไม่เห็นด้วย 3,621,792 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   1.8975 
งดออกเสียง 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557  
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายทรงพล  อนันานนท์     กรรมการอิสระ  
(2) นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการอิสระ 

  ทัง้นีเ้ลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้มีคณุสมบัติเหมาะสมเข้ามา 

2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2557 
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ด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
(1) นายทรงพล  อันนานนท์   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 190,873,003 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

   
(2) นายนฏิศวร์  รอดเพชร ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
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งดออกเสียง 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
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วาระที่ 8 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
 เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดงันี ้เห็นสมควรน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติการ
จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้นคิดเป็น 10% ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ทัง้นี  ้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการ และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุ้น ตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้รวมทัง้การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หากมีข้อสงสยั โดยผู้ ถือหุ้นได้มีค าถามดงัต่อไปนี  ้

 นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย  ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ ถือหุ้ น
รายบคุคลหรือรายย่อย) ได้เสนอความคิดเห็นในเร่ือง General Mandate เนื่องจากเคยเกิดกรณีบริษัทจดทะเบียน
ที่ไม่มีธรรมมาภิบาลได้ขออนุมัติไว้ และเมื่อผ่านไประยะหนึ่งราคาหุ้นสงูขึน้เกินกว่าที่ได้ขออนุมัติไว้ในที่ประชุม 
และมีการขายหุ้ น General Mandate ให้กับกลุ่มทุน แต่ก็ไม่ได้ท าอะไรเลย และได้ขายกลบัเข้ามาในตลาดทุน  
ดังนัน้หากบริษัทจะพิจารณาหุ้น General Mandate ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10:1 ก็จะเป็นการดี จึงขอฝาก
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีหน้าที่ในการดแูลผู้ ถือหุ้นรายย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เห็นควรเสนอให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้พิจารณาในส่วนนี ้ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยหลายรายมีความประสงค์ที่จะ
รับหุ้นดงักลา่ว 

 คุณสพุจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามถึงเกณฑ์ในการตัง้ราคาว่า ใช้ราคาถัวเฉลี่ย      
90 วนั ก่อนประกาศ หรือใช้เกณฑ์ในวนัที่จะขาย PP 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่าทางบริษัทจะ
ใช้เกณฑ์ราคาตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  และเหตุผลที่ต้องมีการขออนุมัติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้  
เนื่องจาก ณ ปัจจบุนัชื่อเสยีงของบริษัท เป็นที่รู้จกัในต่างประเทศ และมีผู้ ต้องการมาร่วมทุนกับบริษัท หากบริษัทฯ
ไม่สามารถสรุปในการเจรจากับผู้ ที่สนใจจะร่วมทุนได้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากหากเดินตามกระบวนการเพิ่ม
ทุนตามปกติจะใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อบริษัทได้ ทัง้นีท้างบริษัทฯพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นที่ตัง้ 

 คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า  PP รายใหญ่ที่จะเข้ามาสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ว่า
เป็นใคร และหากมี PP เข้ามาร่วมทุนแล้วมีการเจรจาตกลงกันถึงระยะเวลาผูกพันในการท าธุรกิจอย่างไร และใน
การขอเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ใด หากไม่เพียงพอจะต้องขอเพิ่มอีกหรือไม่ 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า เหตุผลใน
การขอ General Mandate ในครัง้นี ้ยงัไม่มีเป้าหมายหรือกลุม่ผู้ที่สนใจจะมาร่วมลงทนุแต่อย่างไร หากมีทางบริษัท
จะชีแ้จงให้ชดัเจนว่าเป็นใคร ท าอย่างไร และจะซือ้ขายกนัในราคาเท่าไร การขอ General Mandate คือการขอ 
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 คุณสพุจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามถึงเกณฑ์ในการตัง้ราคาว่า ใช้ราคาถัวเฉลี่ย      
90 วนั ก่อนประกาศ หรือใช้เกณฑ์ในวนัที่จะขาย PP 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่าทางบริษัทจะ
ใช้เกณฑ์ราคาตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  และเหตุผลที่ต้องมีการขออนุมัติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้  
เนื่องจาก ณ ปัจจบุนัชื่อเสยีงของบริษัท เป็นที่รู้จกัในต่างประเทศ และมีผู้ ต้องการมาร่วมทุนกับบริษัท หากบริษัทฯ
ไม่สามารถสรุปในการเจรจากับผู้ ที่สนใจจะร่วมทุนได้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากหากเดินตามกระบวนการเพิ่ม
ทุนตามปกติจะใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อบริษัทได้ ทัง้นีท้างบริษัทฯพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นที่ตัง้ 

 คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า  PP รายใหญ่ที่จะเข้ามาสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ว่า
เป็นใคร และหากมี PP เข้ามาร่วมทุนแล้วมีการเจรจาตกลงกันถึงระยะเวลาผูกพันในการท าธุรกิจอย่างไร และใน
การขอเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงค์ใด หากไม่เพียงพอจะต้องขอเพิ่มอีกหรือไม่ 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า เหตุผลใน
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อนุมัติไว้ก่อน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯเสียโอกาสในทางธุรกิจหากมีผู้สนใจจักเข้าร่วมทุนที่สามารถเสริมโอกาส    
ต่อธุรกิจของบริษัทฯอีกด้วย 

 คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในการเพิ่มทุน  General Mandate มี silent 
period หรือไม ่
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า  ขึน้อยู่กับการ
ต่อรอง และในการท านีเ้พื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจของบริษัท ไม่ได้ท าเพื่อให้ราคาสงูขึน้ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความ
ระมดัระวงัในเร่ืองนีด้้วย 

 คุณพรศักด์ิ ชัยวณิชยา ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการลงคะแนนในมติ จะสามารถท าได้
ตามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอหรือไม่ 

 นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงว่า ในวาระนี ้ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์และ ก.ล.ต. 
ก าหนดนัน้ถือว่าเป็นการขออนุมัติผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทอาจจะมีการเพิ่มทุนในอนาคต โดยที่
ทางบริษัทจะต้องแสดงไว้ว่าจะขออนมุติัผู้ ถือหุ้นที่จะเพิ่มทนุจ านวนเท่าใด ในที่นีคื้อประมาณ 60 ล้านหุ้น ซึ่งจะไม่
เกิน 10% ของจ านวนหุ้ น ในปัจจุบันที่ช าระแล้ว ราคาที่จะขายไม่ต ่ากว่า 90%ของราคาตลาดฯ ซึ่งจะต้องระบุ
ทัง้หมด ดงันัน้ วาระการประชมุนีเ้ป็นการประชมุในวาระปกติ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเปิดการประชุมพิเศษ แต่เนื่องจาก
วาระนีเ้ป็นการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนการลงมติจึงให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

 คณุสรุศกัด์ิ องัคทะวิวฒัน์ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุแทน ในวาระนีค้วรเพิ่มเติมรายละเอียดในวาระ ดังนีเ้พิ่มทุนใน
ราคาไม่ต ่ากว่า 90% ของราคาตลาด และไม่ต ่ากว่าราคาพาร์ 0.50 บาทไว้ด้วย โดยควรระบวุ่าให้ม ี  silent period 
ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน เพื่อให้เกิดความรัดกมุย่ิงขึน้ 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า ณ ปัจจุบัน
ยงัไม่ได้มีโครงการใด แต่ขอไว้ก่อนซึง่หากมีโอกาสในการเจรจาจะต้องพิจารณาถงึประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น และจะ
ระบตุามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ดงันี ้ 

1. ราคาขายไม่ต ่ากว่า 90% ของราคาตลาดตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด แต่ต้องไม่ต ่ากว่าราคาพาร์ 
0.50 บาท  

2. ต้องมี silent period จะขึน้อยู่กบัการต่อรอง และไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 คณุณรงค์ หวงัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากบริษัทต้องการที่จะเพิ่มทุน เห็น
ควรให้เพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมดีกว่า  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อค าถามว่า หากบริษัท
จะต้องเพิ่มทนุนัน้ จกัต้องทราบวตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และได้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น และในการที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น และยงัดงึเงินของผู้ ถือหุ้นเดิมเข้ามาอีก จงึเห็นว่าไม่สมควร  ทัง้นีห้ากจะมีการเพิ่มทุนจริงจะมี
การแจ้งให้ทราบ ซึง่ ณ ปัจจบุนัได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 
60,104,082 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั ในวาระนีถื้อเสมือนการเพิ่มทนุ จงึให้ถือเอาคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นหนึ่งเสยีง 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้

เห็นด้วย 184,697,681 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.7646 
ไม่เห็นด้วย 6,175,322 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.2353 
งดออกเสียง 300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

 
วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (ผู้ มีอ านาจลงนาม) คุณวงษ์สวัสด์ิ        
วงษ์สว่าง ขอลาออกจากทุกต าแหน่งในบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทัง้นี ้
เนื่องมาจากปัญหาสขุภาพ แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีจ านวนที่เหมาะสมแล้วตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดที่ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการฯจึงเห็นว่ามิจ าเป็นต้องน าเสนอที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นเพื่อคดัสรรหรือเลอืกกรรมการขึน้ใหม่เพื่อมาทดแทนแต่อย่างไร  

 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

 คณุณรงค์ หวงัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และคณุนายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
แจ้งว่ามีความประสงค์จะเข้าไปเย่ียมชมโรงงาน ซึง่เป็นการดีเนื่องจากเป็น CSR อย่างหนึ่ง โดยมีความต้องการให้
บริษัทจดัรถ 1 คนั และให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงชื่อในห้องประชุมนี ้ซึ่งถือว่าได้มาร่วมกิจกรรมกัน เพราะเราไม่สามารถน า   
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไปเย่ียมได้ และอยากให้ กรรมการผู้ จัดการ ได้น าเสนอถึงแนวโน้มเร่ืองของธุรกิจ ซี.ไอ.กรุ๊ป         
ว่าจะมีทิศทางอย่างไร  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร รับทราบและยินดีที่จะให้ผู้ ถือหุ้นที่
ต้องการไปเย่ียมชมโรงงาน โดยให้รวบรวมรายชื่อส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางหลกัๆ ของบริษัทในอนาคต ตัง้เป้าการเติบโต
อย่างไร และการประกันความเสี่ยงหลายๆ ด้าน ซึ่งมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงในด้านลกูค้ารายใหญ่ มีถึง  80% หากลกูค้า
รายใหญ่มีการยกเลิกค าสั่งซือ้เมื่อไรจะเกิดปัญหา ดังนัน้บริษัทมีการรักษาสัดส่วนอย่างไร และบริษัทได้น า
เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้กบัธุรกิจบ้างหรือไม่ 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า   
เดิมเราค้าขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบันได้ขยายตลาดมากขึน้ โดยสดัส่วนตลาดต่างประเทศและ
ตลาดในประเทศ เป็นสดัสว่นเท่ากนัคือ 50:50 หรือแนวโน้มตลาดต่างประเทศอาจจะใหญ่กว่า เดิมท าอตุสาหกรรม 
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 ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

 คณุณรงค์ หวงัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และคณุนายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
แจ้งว่ามีความประสงค์จะเข้าไปเย่ียมชมโรงงาน ซึง่เป็นการดีเนื่องจากเป็น CSR อย่างหนึ่ง โดยมีความต้องการให้
บริษัทจดัรถ 1 คนั และให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงช่ือในห้องประชุมนี ้ซึ่งถือว่าได้มาร่วมกิจกรรมกัน เพราะเราไม่สามารถน า   
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไปเย่ียมได้ และอยากให้ กรรมการผู้ จัดการ ได้น าเสนอถึงแนวโน้มเร่ืองของธุรกิจ ซี.ไอ.กรุ๊ป         
ว่าจะมีทิศทางอย่างไร  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร รับทราบและยินดีที่จะให้ผู้ ถือหุ้นที่
ต้องการไปเย่ียมชมโรงงาน โดยให้รวบรวมรายชื่อส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 คณุนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางหลกัๆ ของบริษัทในอนาคต ตัง้เป้าการเติบโต
อย่างไร และการประกันความเสี่ยงหลายๆ ด้าน ซึ่งมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงในด้านลกูค้ารายใหญ่ มีถึง  80% หากลกูค้า
รายใหญ่มีการยกเลิกค าสั่งซือ้เมื่อไรจะเกิดปัญหา ดังนัน้บริษัทมีการรักษาสัดส่วนอย่างไร และบริษัทได้น า
เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้กบัธุรกิจบ้างหรือไม่ 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า   
เดิมเราค้าขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบันได้ขยายตลาดมากขึน้ โดยสดัส่วนตลาดต่างประเทศและ
ตลาดในประเทศ เป็นสดัสว่นเท่ากนัคือ 50:50 หรือแนวโน้มตลาดต่างประเทศอาจจะใหญ่กว่า เดิมท าอตุสาหกรรม 
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เคร่ืองปรับอากาศเป็นหลกั ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเคร่ืองท าความเย็นด้วย และได้ส่งเสริมการท าตลาดเพ่ิมขึน้      
หากเราขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ สดัส่วนของลกูค้ารายใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าในประเทศก็จะลดลง 
และอตัราการเติบโต คาดว่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว 
นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมในเร่ืองของเทคโนโลยี ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่น า
วตัถดิุบทดแทนมาใช้ โดยใช้อลมูินัม่ทัง้ตวั ได้น าโครงการนีเ้สนอให้กบับริษัทใหญ่ๆ ในปัจจุบันได้รับการตอบรับใน
วตัถดิุบที่ราคาถกูกว่าทองแดง ทัง้อลมูินั่มหรือท่อไฮบริจ ที่ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนีบ้ริษัทยังได้
พฒันาผลติภัณฑ์ โดยค านงึถงึการลดปริมาณการใช้วตัถดิุบในการผลิต เช่น ใช้ท่ออลมูินัม่ที่เลก็ลง เป็นต้น  

 นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนัน้          
ทางบริษัทได้มีการบริหารองค์กร หรือการปฏิบติัในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างไร 
พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
และมอบหมายให้ทกุหน่วยด าเนินการ โดยก าหนดแผนการปฏิบติัให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

 เมื่อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

                                                                             พลต ารวจเอก    ประธานที่ประชมุ 
                (ปรุง     บญุผดงุ) 
         
  
 

                           เลขานกุารบริษัท 
           (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
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เอกสารแนบ 2 

 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) จ่ายเงินปันผลตามจํานวนหุ้น หุ้ นละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนบัแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชุม

คณะกรรมการลงมติอนมุตัิ 

(ข) แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และ  

(ค) โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 ครัง้  

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล 
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เอกสารแนบ 3 

1/1 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซี.ไอ.กรุ๊ป  

 บริษัทได้กําหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและแนวปฏบิตัิของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุ และรักษาสมดลุของการบริหารจดัการที่ดดีงันี ้ 

 กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึง่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสมัพนัธ์อ่ืนใด   ที่จะมากระทบตอ่การใช้

ดลุพินิจอยา่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที ่ได้รับการแตง่ตัง้ 

 (2) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ      หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(3) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ในลกัษณะที่อาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการ

ค้าที่กระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบ

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่   ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้

ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี

นยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคมุ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการ

เกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ 

(7) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนัย

ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง

ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 

1/1 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซี.ไอ.กรุ๊ป  

 บริษัทได้กําหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและแนวปฏบิตัิของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุ และรักษาสมดลุของการบริหารจดัการที่ดดีงันี ้ 

 กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึง่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสมัพนัธ์อ่ืนใด   ที่จะมากระทบตอ่การใช้

ดลุพินิจอยา่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที ่ได้รับการแตง่ตัง้ 

 (2) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ      หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(3) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ในลกัษณะที่อาจ

เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการ

ค้าที่กระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบ

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่   ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้

ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี

นยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคมุ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการ

เกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ 

(7) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนัย

ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง

ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

เอกสารแนบ 4 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7)

  

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

ช่ือ – นามสกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ/ สญัชาต ิ

พลตาํรวจเอกปรุง     บุญผดุง                           

กรรมการอิสระ                                              

66 ปี / ไทย 

การศกึษา - ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accrediation Program (DAP) 90/2011 

- Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012 

ตําแหนง่ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ -  3 ปี  

ประสบการณ์การทํางาน - หวัหน้านายตาํรวจประจําราชสาํนกั 

- รองผู้บญัชาการตาํรวจแหง่ชาต ิ

- นายกสมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนโยธินบรูณะ 

ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมม่ ี

ตําแหนง่ในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) - ท่ีปรึกษามลูนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

-  ไมม่ี 

 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ 31 ธนัวาคม  2557                       -  ไมม่ี 

สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4  ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

ผลงานในระหวา่งดํารงตาํแหนง่ - ทําหน้าท่ีร่วมกําหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ 

   มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ี  

   เก่ียวข้องและข้อบงัคบับริษัท 

 
                                                                                                                  

เอกสารแนบ 4 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7)

  

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

ช่ือ – นามสกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ/ สญัชาต ิ

พลตาํรวจเอกปรุง     บุญผดุง                           

กรรมการอิสระ                                              

66 ปี / ไทย 

การศกึษา - ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accrediation Program (DAP) 90/2011 

- Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012 

ตําแหนง่ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ -  3 ปี  

ประสบการณ์การทํางาน - หวัหน้านายตาํรวจประจําราชสาํนกั 

- รองผู้บญัชาการตาํรวจแหง่ชาต ิ

- นายกสมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนโยธินบรูณะ 

ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมม่ ี

ตําแหนง่ในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) - ท่ีปรึกษามลูนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

-  ไมม่ี 

 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ 31 ธนัวาคม  2557                       -  ไมม่ี 

สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4  ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

ผลงานในระหวา่งดํารงตาํแหนง่ - ทําหน้าท่ีร่วมกําหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ 

   มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ี  

   เก่ียวข้องและข้อบงัคบับริษัท 
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เอกสารแนบ 4 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7)

  

 

 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
       

ช่ือ – นามสกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ/ สญัชาต ิ

นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล 

กรรมการบริษัท                                                    

49  ปี / ไทย 

การศกึษา - ปริญญาโท Financial/Economics/Business Administration 

Emporia State University,USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accrediation Program (DAP) 60/2006 

- Company Secretary Program Class 47/2012 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ -  9  ปี   

ประสบการณ์ - ผู้จดัการทัว่ไป/ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จํากดั 

ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -  ไมม่ี 

ตําแหนง่ในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

-  ไมม่ี 

 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ 31  ธนัวาคม  2557 -  705,768 หุ้น 

สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  0.08% 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4 ครัง้ จาก  4  ครัง้ 

ผลงานในระหวา่งดํารงตาํแหนง่ -  ทําหน้าท่ีร่วมกําหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ นางจนัทน์กะพ้อ   

   ดิสกลุ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามท่ีได้กําหนดไว้ตาม 

  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท   

เอกสารแนบ 4 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7)

  

 

 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
       

ช่ือ – นามสกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ/ สญัชาต ิ

นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล 

กรรมการบริษัท                                                    

49  ปี / ไทย 

การศกึษา - ปริญญาโท Financial/Economics/Business Administration 

Emporia State University,USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accrediation Program (DAP) 60/2006 

- Company Secretary Program Class 47/2012 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ -  9  ปี   

ประสบการณ์ - ผู้จดัการทัว่ไป/ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จํากดั 

ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -  ไมม่ี 

ตําแหนง่ในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

-  ไมม่ี 

 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ 31  ธนัวาคม  2557 -  705,768 หุ้น 

สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  0.08% 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4 ครัง้ จาก  4  ครัง้ 

ผลงานในระหวา่งดํารงตาํแหนง่ -  ทําหน้าท่ีร่วมกําหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ นางจนัทน์กะพ้อ   

   ดิสกลุ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามท่ีได้กําหนดไว้ตาม 

  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท   



21บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 5 

1 / 3 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญรุ่นที่ 5 ของ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 

ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย            : ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 5 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CIG-W5”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย 

วิธีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ :   จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สทิธิ ในการรับใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 

5 (CIG-W5) (Record Date) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 และให้

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 อตัราสว่น 4 หุ้น

เดิมตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย :    หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W5 1 หนว่ย (หนึง่หนว่ย) สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ 

1 หุ้น (หนึง่หุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) 

เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับ : ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ

คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมด

ของบริษัทจํานวน 864,768,632 หุ้น ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558   

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 7 พฤษภาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559 

วนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมี

มติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว โดย

ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มี อํานาจ และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 

หรือกรรมการผู้มีอํานาจ มอบหมาย เป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข

และรายละเอียดตอ่ไป 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สิทธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์ทกุเดือนตลอด

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ   โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 

29 พฤษภาคม 2558 

วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ : เมื่อสิน้อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสารแนบ 4 

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7)

  

 

 

ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
       

ช่ือ – นามสกลุ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 

อาย ุ/ สญัชาต ิ

นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล 

กรรมการบริษัท                                                    

49  ปี / ไทย 

การศกึษา - ปริญญาโท Financial/Economics/Business Administration 

Emporia State University,USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accrediation Program (DAP) 60/2006 

- Company Secretary Program Class 47/2012 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ -  9  ปี   

ประสบการณ์ - ผู้จดัการทัว่ไป/ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จํากดั 

ตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -  ไมม่ี 

ตําแหนง่ในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษัท 

-  ไมม่ี 

 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ 31  ธนัวาคม  2557 -  705,768 หุ้น 

สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  0.08% 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาลท่ีไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4 ครัง้ จาก  4  ครัง้ 

ผลงานในระหวา่งดํารงตาํแหนง่ -  ทําหน้าท่ีร่วมกําหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ นางจนัทน์กะพ้อ   

   ดิสกลุ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามท่ีได้กําหนดไว้ตาม 

  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท   
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ระยะเวลาแสดงความจํานง : ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ : บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนกบั 

 ใช้สทิธิ  ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีท่ีมีเหตแุหง่การปรับสทิธิตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 34/2551 เ ร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ข้อ 

11 (4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายเป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิ และ

ราคาการใช้สทิธิ 

ข้อกําหนดกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะดําเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอือยูท่ัง้ 

 เหลอือยู ่            จํานวน 

เง่ือนไขอ่ืน : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ มี อํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆของ ใบสําคัญแสดงสิทธิ

นี ้ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือ

รองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน

เอกสารและสญัญาตา่งๆท่ี เก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆอัน

จําเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนํา

ใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ี

จําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

 

2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี ้

   1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

3) การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 
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ระยะเวลาแสดงความจํานง : ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ : บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนกบั 

 ใช้สทิธิ  ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีท่ีมีเหตแุหง่การปรับสทิธิตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 34/2551 เ ร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ข้อ 

11 (4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายเป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิ และ

ราคาการใช้สทิธิ 

ข้อกําหนดกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะดําเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอือยูท่ัง้ 

 เหลอือยู ่            จํานวน 

เง่ือนไขอ่ืน : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ มี อํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆของ ใบสําคัญแสดงสิทธิ

นี ้ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือ

รองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน

เอกสารและสญัญาตา่งๆท่ี เก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆอัน

จําเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนํา

ใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ี

จําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

 

2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี ้

   1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

3) การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 
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 ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W5  

 ดงันี ้

กรณีท่ี 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน 

กรณีท่ี 2  บคุคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน 

 

สรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W5 ทัง้ 2 กรณี 

 

รูปแบบการใช้สทิธิ 

การลดลงของสทิธิออกเสยีงของ

ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของราคาตลาด

ของหุ้น (Price Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของสว่นแบง่

กําไร (EPS Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

กรณีท่ี 1.CIG-W5 ใช้สทิธิทัง้

จํานวนโดยผู้ ถือหุ้นเดิม 

0.00 3.52 20 

กรณีท่ี 2. CIG-W5 ใช้สทิธิทัง้

จํานวนโดยผู้ ถือหุ้นอ่ืน 

20.00 3.52 20 

หมายเหต ุ- Control Dilution = จํานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี/้ (จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด+จํานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 

- Price Dilution คํานวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 15 วนัทําการ (9 ก.พ. 2558 – 27 ก.พ. 2558) ซึ่งเท่ากับ1.42    

บาทตอ่หุ้น) โดย 

  Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยที่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด) + (ราคาใช้สิทธิ x     

  จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) / (จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมด + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 

- การคํานวณมีการปัดเศษทศนิยม 
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แบบฟอร์ม F53-4 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 

 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  

2558 เก่ียวกบัการลดทนุ เพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การลดทนุ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 

102,019,087 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนทะเบียนท่ีลดลงจํานวน 51,009,543.50 บาท จาก

483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท โดยตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยของบริษัททัง้หมด  

 

2.  การเพ่ิมทนุ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียน จํานวน 302,669,018 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

สาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) และการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ

อํานาจทัว่ไป (General Mandate) คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้หมดจํานวน 151,334,509 บาท 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้

เงินทนุ 

หุ้นสามญั 216,192,158 

 

0.50 108,096,079 

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) 

หุ้นสามญั 86,476,860 

 

0.50 43,238,430 

 

3. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการฯได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวนไม่เกิน 302,669,018 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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3.1  รายละเอียดการจดัสรร 

• แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 
ราคาขายต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จอง 

ซือ้และชาํระเงนิ

ค่าหุ้น 

จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้

หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-

W5)1 

ไมเ่กิน 

216,192,158 

หุ้น 

4 : 1 • จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมโดย

ไมค่ิดมลูค่า ในอตัราสว่น 

4 หุ้นเดิมต่อ CIG-W5 1 

หน่วย (หากมีเศษให้ปัด

ทิง้)  

• ราคาการใ ช้สิท ธิ  1.15 

บาทต่อหุ้ น โดยมีอัตรา

การใช้สิทธิเท่ากับ CIG-

W5 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุ 1 หุ้น  

สามารถใช้สิทธิซือ้

หุ้ น ไ ด้  ณ  วัน ทํ า

การสุด ท้ายของ

ธนาคารพาณิชย์

ทกุเดือน  

หมายเหต ุ

1.  รายละเอียดของ CIG-W5 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 

 

• แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อทุนชาํระแล้ว หมายเหตุ 

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั ไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น 10.00 - 

 

3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

             ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 

3.3 จํานวนหุ้นคงเหลอืท่ียงัมิได้จดัสรร 

             -ไมม่ี- 

4. กําหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

กําหนดจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2  

ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ เลขท่ี 60 รัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  โดยกําหนดรายช่ือผู้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date) ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้นในวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 
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5. การขออนญุาตเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนญุาต 

  5.1 บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ 

 5.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็น 

หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

6. วตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพ่ิม 

 6.1 เพ่ือใช้รองรับการลงทนุเพ่ือการขยายตวัในอนาคตของบริษัท 

 6.2 เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 

 6.3 เพ่ือเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

7. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

7.1 มีเงินเพียงพอสาํหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 

 7.2 ทําให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึน้ 

 7.3 ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึน้ จากผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้เงินทุน 

สาํหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 

 

8. ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุนี ้บริษัทสามารถนําไปใช้เพ่ือสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทนุหมนุเวียน

ภายในบริษัท ซึง่เงินทนุดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทมีเงินเพียงพอสําหรับการลงทนุหรือการขยายธุรกิจ ทําให้โครงสร้าง

ทางการเงินของบริษัทดีขึน้ ซึ่งหากการดําเนินการเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทํา

กําไรของบริษัทมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ในระยะยาว และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 

 

 9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเป็นสาํหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 บริษัทจะทําการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนและเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 

 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

             วนัท่ี                การดําเนินการ 

27 มีนาคม 2558  วนักําหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

30 มีนาคม 2558  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

   ประจําปี 2558  

20 เมษายน 2558  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เพ่ือขออนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

28 เมษายน 2558  วนักําหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิได้รับการจดัสรร CIG-W5 
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ลายเซ็น คณุอารีย์ พุม่เสนาะ 

 

ลายเซ็น คณุทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเซ็น คณุอารีย์ พุม่เสนาะ 

 

ลายเซ็น คณุทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรต ิ
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29 เมษายน 2558  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิในการได้รับการจดัสรร CIG-W5 

7 พฤษภาคม 2558 วนัออกและเสนอขาย CIG-W5 

     บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                                  (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 

 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรติ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

 

1. พลตาํรวจเอกปรุง บุญผดุง 

ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  

                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ                         :    66  ปี 

สัญชาติ                    :    ไทย    

 

  

 

   

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถ.บางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 

การศึกษา                       :   ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ     :    3  ปี   3  เดือน 

การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จาํกัด(มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2557  :  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่มี 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย      :   ไม่เป็น 

2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา        :   ไม่เป็น 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั           :   ไม่เป็น 

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท์ 

ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ                           :   44  ปี    

สัญชาติ                      :   ไทย 

 

 

 

 

ที่อยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถ.บางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมอืง  จ.ปทมุธานี  12000 

การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ     :   4  ปี   0  เดือน 

การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จาํกัด(มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2557  :  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่มี 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย  :   ไม่เป็น 

2. การมีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา       :   ไม่เป็น 

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั           :   ไม่เป็น 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

  รอบปีบญัชีของบริษัท 

 ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากการประชมุสามญัประจําปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระทําได้โดย 

  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 

  (ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่

   น้อยกวา่ 25 ทา่นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือ

   กันทําหนังสือพร้อมเหตุผลท่ีชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้  และ

   คณะกรรมการจะต้องดําเนินการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ

   จากผู้ ถือหุ้น  
 
 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) จดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม

   พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือ

   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 

  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 

  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่

  น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

  ได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน้ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง และจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยงัไม่ครบ

  เป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคแรก 

  (ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   การประชมุเป็นอนัระงบัไป 

  (ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่

   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน

   หนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  (ก)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา

   ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

   ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  (ข) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

   มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
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  (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

  (3) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมด

หรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

  (4) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

  (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

  (7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 

  (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

  (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 หรือ 

  (10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

  (11) การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 

   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 

 
   

  ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 

********************************* 



31บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 8 

 

2/2 

  (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

  (3) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมด

หรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

  (4) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

  (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

  (7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 

  (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

  (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 หรือ 

  (10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

  (11) การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 

   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 

 
   

  ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ 

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a 
Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบัติ

สําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการ

สร้างความเช่ือถือให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่น

แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

The Policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th 

February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders’ 

meeting, aims to establish for listed companies to follow. This will create 

confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, 

the Company believed that an inspection of documents or evidence 

showing an identity of the shareholder of a representative of the 

shareholders entitled to attend the meeting which should be observed by 

the shareholders, would cause transparency fair and benefits to the 

shareholders, However, the Company reserves the right to waive any of 

these requirements for some of the shareholders on a case by basis, at the 

Company’s sole discretion. 

1. บุคคลธรรมดา / Natural person 

1.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติไทย / Thai nationality 

(1) บัตรประจาํตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตร

ข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification 

card of government officer or identification card of state enterprise 

officer) 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาํตัวของผู้มอบอาํนาจ และบัตรประจาํตัว

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับอบอาํนาจ 

In case of proxy, identification card of the shareholder and 

identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ / Non-Thai nationality 

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 

Passport of the shareholder 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอาํนาจ และบัตรประจาํตัว

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบอาํนาจ 

 

In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or 

passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2. นิติบุคคล /  Juristic person 

2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in 

Thailand 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียน

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial 

Registration Department, Ministry of Commerce 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้ มีอํานาจที่ ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจาํตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบ

ฉันทะ 

Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the 

authorized director(s) who sign(s) the proxy form including 

Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered 

outside of Thailand 

(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

Corporate affidavit; and 

(2) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้ มีอํานาจที่ ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ

มอบฉันทะ 

Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the 

authorized director(s) who sign(s) the proxy form together with 

Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถูกต้อง  และหาก       

เป็นเอกสารที่จัดทาํขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย              

โนตารีพับบลิค 

A copy of the documents must be certified true copy. In case of and 

documents or evidence produced or executed outside of Thailand such 

documents or evidence should be notarized by a Notary Public. 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐาน

เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents 

or evidence for inspection at the meeting from 12.30 pm.
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________________                                        เขียนท่ี     ___ 
  

                                 วนัท่ี   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________ สญัชาติ_______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยู่บ้านเลขท่ี ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น  

                                           
� หุ้นสามญั                          __     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
       

       
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  

 
 1.  พลตํารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ66 ปี  
 เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางควูดั ตําบลบางควูดั   อําเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000    หรือ 

 2.  นายทรงพล  อนันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ44  ปี    
 เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางควูดั ตําบลบางควูดั   อําเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000    หรือ 

 3.  ___________________________________________ อาย ุ __     ปี อยู่บ้านเลขท่ี   ____          
          
         ถนน  ตําบล/แขวง   _________  อําเภอ/เขต    
 
         จงัหวดั      _รหสัไปรษณีย์              

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 2 ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2557 

  รับทราบ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
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วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง        

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจาํปี 2558 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง               

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 นางจันทน์กะพ้อ ดสิกุล 
  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตยิกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 60,104,082 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คดิเป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 30,052,041.00 บาท 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท   

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน   

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คดิมูลค่า 

 จาํนวนไม่เกนิ 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดมิของบริษัท 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนจาํนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 86,476,860 

 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 14    พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน  

   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

 รองรับการการใช้สิทธิของ CIG-W5  

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

 รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด  

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 17 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 



 

เอกสารแนบ 10 

 

3/3 

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

 ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี  

 การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้

 ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

    

   ลงนาม       ผู้มอบฉนัทะ 
                                                             (                                                                )                 

 
 
 

    
   ลงนาม        ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                                                                   (                                                               )                  
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

4. โปรดมอบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบฉนัทะ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องมาพร้อมกบั

หนงัสือมอบฉนัทะฉบบันีด้้วย 



เอกสารแนบ 10.1 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศนูย์การ

ประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย   

 

   วาระท่ี  

   

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง  

  
 

   วาระท่ี  

   

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

  
 

   วาระท่ี  

   

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

 
  

   วาระท่ี  

   

  เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
  

              ลงช่ือ............................................ผู้มอบฉนัทะ 

 (............................................) 

 วนัท่ี ............/............/.......... 

  
 

              ลงช่ือ............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (............................................) 

 วนัท่ี ............/............/......... 

  



37บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้น 

เปิดลงทะเบียน 

เวลา 12.30 น. 

 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจําตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร

ประจําตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ 

(เวลา 13.30 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

กรณีท่ีมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สาํหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ จนครบทกุวาระ และจนกวา่จะปิดการประชมุ 
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