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เอกสารแนบ 1 
แบบฟอร์ม F53-4 

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

วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  
2558 เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การลดทนุ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ให้ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 
102,019,087 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนทะเบียนที่ลดลงจ านวน 51,009,543.50 บาท จาก
483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท โดยตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัททัง้หมด  
 
2.  การเพิ่มทนุ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียน จ านวน 302,669,018 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมดจ านวน 151,334,509 บาท 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทนุ 

หุ้นสามญั 216,192,158 
 

0.50 108,096,079 

แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) 

หุ้นสามญั 86,476,860 
 

0.50 43,238,430 

 
3. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 ที่ประชมุคณะกรรมการฯได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวนไม่เกิน 302,669,018 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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3.1  รายละเอียดการจดัสรร 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จอง 

ซือ้และช าระเงนิ
ค่าหุ้น 

จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 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
เพิ่มทนุ 1 หุ้น  

สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้ น ไ ด้  ณ  วันท า
การสุด ท้ายของ
ธนาคารพาณิชย์
ทกุเดือน  

หมายเหต ุ
1.  รายละเอียดของ CIG-W5 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 

 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั ไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น 10.00 - 
 
3.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
             ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 
3.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
             -ไมม่ี- 
4. ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ก าหนดจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2  
ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์เลขที่ 60 รัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  โดยก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) ในวนัที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัที ่30 มีนาคม 2558 
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5. การขออนญุาตเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนญุาต 
  5.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ 
 5.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น 
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
6. วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม 
 6.1 เพื่อใช้รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคตของบริษัท 
 6.2 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

7.1 มีเงินเพียงพอส าหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 
 7.2 ท าให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึน้ 
 7.3 ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึน้ จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุน  
ส าหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 
 
8. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุนี ้บริษัทสามารถน าไปใช้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ภายในบริษัท ซึง่เงินทนุดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทมีเงินเพียงพอส าหรับการลงทนุหรือการขยายธุรกิจ ท าให้โครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทดีขึน้ ซึ่งหากการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ในระยะยาว และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 
 
 9. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 บริษัทจะท าการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 
 
10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
             วนัท่ี                การด าเนินการ 
27 มีนาคม 2558  วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  
30 มีนาคม 2558  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
   ประจ าปี 2558  
20 เมษายน 2558  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อขออนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
28 เมษายน 2558  วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิได้รับการจดัสรร CIG-W5 
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29 เมษายน 2558  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิในการได้รับการจดัสรร CIG-W5 
7 พฤษภาคม 2558 วนัออกและเสนอขาย CIG-W5 

     บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 
                                  (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรติ) 
 
 


