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ที่ CIG 014/2559 
 
    28 มีนาคม 2559 
 
 
เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 
  
เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
 2. สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 
 
 ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 
ขึน้ในวนัจนัทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางควูดั 
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
2. มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี  2558 ซึง่

ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
3. มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับ

ปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินเทา่กบัปี 2558 คือเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,000,000 
บาท และอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ และคา่เบีย้ประชมุกรรมการ
ตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ 

5.  มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัใิห้นายวิรัช อภิเมธีธ ารง  
หรือ นายชยักรณ์ อุน่ปิติพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ หรือนายปรีชา สวน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที ่ 1378 และ 3196 และ 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบแหง่ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2559  
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  ในอตัราคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,325,000 บาท 

6. มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ มีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายอารีย์ พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท 
2. นายทวศีกัดิ์  หวงัก่อเกียรติ          กรรมการบริษัท 
3. นายธีระ พุม่เสนาะ  กรรมการบริษัท 

7. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อกีวาระหนึง่มี
รายนามตอ่ไปนี ้
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    1. พล.ต.อ.ปรุง     บญุผดงุ          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2. นายทรงพล      อนันานนท์       กรรมการตรวจสอบ 
   3. นายนฎิศวร์       รอดเพชร        กรรมการตรวจสอบ 

8.  มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จ านวนไม่เกิน 
216,192,158 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดย 

- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราสว่น 
4 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 

- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราสว่น  5 
หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 

  ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่
เกินร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั 
CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W6 ที่จะเสนอขายดงักลา่ว ปรากฏในสรุป
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 6 (CIG-W6) (เอกสารแนบ 2) และ
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 
(Record Date) ใน วันที่  11 พฤษภาคม  2559 และให้ รวบรวม ราย ช่ือตามมาตรา  225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้น าเสนอเร่ืองนีต้่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ตอ่ไป ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับ CIG-W6 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

9. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
 216,192,158  หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 
 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W6) และพิจารณาอนุมตัิ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

10. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
 จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 
 ทัง้นี ้หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัที่เหลือดงักล่าวตามที่สมควร 
ทัง้นีม้อบ อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ี เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนาม
ในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทนุรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลูการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
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(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เข้าจดทะเบียนเป็น หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

11.  มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 
ไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  ทัง้นีท้ี่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการจัดสรรและพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ 
และ/หรือ  บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจพิจารณาก าหนดวตัถปุระสงค์ในการออก
และเสนอ ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่งๆ ที ่ เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี  ้รวมทัง้การน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือ
ภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใด
จะถึงก่อน 

12. มีมติให้ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น 
โดยมีวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

           วาระท่ี 1  รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และ พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบ

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บญัชีก าไรขาดทนุ)  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
วาระท่ี 3  พิจารณาการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

           วาระท่ี 4  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2559 
           วาระท่ี 5  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 
           วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
           วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 

   (CIG-W6) โดยไมค่ิดมลูคา่จ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 สามญัเดมิของบริษัท 

  วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนจ านวน  216,192,158 หุ้นมลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
คิดเป็นทนุจดทะเบยีนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 

  วาระท่ี 9  พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ  
               จดทะเบยีน 

  วาระท่ี 10  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้
    หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W6 

 วาระท่ี 11  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นจ านวนไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate) ให้แก ่     
บคุคลในวงจ ากดั 



 4 / 10 

 วาระท่ี 12  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
   
     และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 11 เมษายน 2559 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที ่12 เมษายน 2559 
 
 
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
                                           (นายอารีย์   พุม่เสนาะ) 
                                                          ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
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เอกสารแนบ 1 
 

แบบฟอร์ม F53-4 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที ่28 มีนาคม  

2559 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเพิ่มทนุ 
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 86,476,860 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยที่ประชมุคณะกรรมการฯได้มมีติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ให้เพิ่มทนุจดทะเบียน จ านวน 

216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส ารองไว้เพือ่รองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-
W6) 

การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น)  

รวม  
(บาท)  

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 216,192,158 0.50 108,096,079 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั    
 
2. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวนไม่เกิน 302,669,018 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1  รายละเอียดการจดัสรร 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จอง 

ซือ้และช าระเงนิ
ค่าหุ้น 

จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่น ท่ี 6 (CIG-
W6)1 

ไม่เกิน 
216,192,158 

หุ้น 

4 : 12  จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดมิโดยไม่คดิมลูคา่2  

 ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น โดย 
CIG-W6 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1 หุ้น  

สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นได้ ณ วนัท าการ
สุ ด ท้ า ย ข อ ง
ธนาคารพาณิ ชย์
ทกุเดือน  

หมายเหต ุ
1.  รายละเอียดของ CIG-W6 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 
2.  อตัราสว่นของการได้รับ CIG-W6 เป็นดงันี ้ 
 



 6 / 10 

- กรณีท่ีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราสว่น 4 หุ้นเดมิตอ่ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีท่ีมี
เศษให้ปัดทิง้) 

- กรณีท่ีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราสว่น  5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษ
ให้ปัดทิง้) 
 

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

บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั ไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น 10.00 - 
 
2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
             ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
             -ไมม่ี- 

3. ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ก าหนดจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยก าหนดรายช่ือผู้

ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) ในวนัที่ 11 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

4. การขออนญุาตเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนญุาต 
4.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
      กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็น  
      หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม 
 5.1 เพื่อใช้รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคตของบริษัท 
 5.2 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 5.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
6.1 มีเงินเพียงพอส าหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 

 6.2 ท าให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึน้ 
 6.3 ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึน้ จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทนุ  

      ส าหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุนี ้บริษัทสามารถน าไปใช้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทนุหมนุเวียน
ภายในบริษัท ซึ่งเงินทนุดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทมีเงินเพียงพอส าหรับการลงทนุหรือการขยายธุรกิจ ท าให้โครงสร้าง
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ทางการเงินของบริษัทดีขึน้ ซึง่หากการด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ คาดวา่จะสง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ในระยะยาว และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 

 8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 บริษัทจะท าการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
             วนัท่ี                การด าเนินการ 
11 เมษายน 2559  วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
12 เมษายน 2559 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2559  
29 เมษายน 2559  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อขออนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
11 พฤษภาคม 2559 วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการได้รับการจดัสรร CIG-W6 
12 พฤษภาคม 2559 วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับการจดัสรร CIG-W6 
19 พฤษภาคม 2559 วนัออกและเสนอขาย CIG-W6 

     บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                                  (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ รุ่นที่ 6 ของ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (CIG-W6) 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ  รุ่นที่ 6 ของบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CIG-W6”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  รุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record 
Date) ในที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  
- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นในเดือนมีนาคม–เมษายน 2559 

ให้ใช้อตัราสว่น 4 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซือ้หุ้นในเดือนมีนาคม–เมษายน 2559 

ให้ใช้อตัราส่วน  5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัด
ทิง้) 

ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-
W6 รวมกนั จะไมเ่กินร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้ว 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W6 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้ น 

(หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) เว้นแต่จะมีการ
ปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 
25 ของจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 864,768,632 หุ้น 
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : ประมาณ 2 ปี 13 วนันบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
(วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 

วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ: วนัท่ี 19  พฤษภาคม 2559 
ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ มอบหมายเป็นผู้
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
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วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ : เมื่อสิน้อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คือ  
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย : 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้
สทิธิ : 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ข้อ 11 (4) (ข) รวมถึงกรณี 
เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้
พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือ
เปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลอือยู ่: 

บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้
มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียด
อื่นๆของใบส าคัญแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการ
ออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญา
ตา่งๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ซึ่ง
รวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทัง้มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิในครัง้นี ้

 
2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี ้

1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
3) การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
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ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W6 ดงันี ้
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ CIG-W6 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 2  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิสามญั (CIG-W6) ทัง้จ านวน 
สรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W6 ทัง้ 2 กรณี  

รูปแบบการใช้สทิธิ 
การลดลงของสทิธิออกเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control 
Dilution) ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร 
(EPS Dilution)  
ไมเ่กินร้อยละ 

กรณีที่ 1. CIG-W6 ใช้สทิธิทัง้
จ านวนโดยผู้ ถือหุ้นเดิม 

0.00% NA 20.00% 

กรณีที่ 2. CIG-W6 ใช้สทิธิทัง้
จ านวนโดยผู้ ถือหุ้นอื่น 

20.00% NA 20.00% 

หมายเหต ุ
 - Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี/้ (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 
-  Price Dilution ค านวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (7 – 25 มี.ค. 59) ซึง่เทา่กบั 0.62 บาทตอ่หุ้น  

โดย  Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด) + (ราคาใช้สิทธิ x     

  จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 
ทัง้นี ้การออก CIG-W6 ไม่มี Price Dilution เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของ CIG -W6 (1.50 บาทต่อหุ้น) สงูกวา่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
15 วนัท าการ ซึง่เทา่กบั 0.62 บาทตอ่หุ้น 

-  EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย  
   โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 
-  การค านวณมีการปัดเศษทศนิยม 

 
3. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 
สดัสว่นหุ้นรองรับ = [(จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้นที่จดัไว้เพื่อรองรับ CD หรือ ใบส าคญั

แสดงสทิธิที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึ่งไมร่วมหุ้นที่จดัไว้รองรับ ESOP)]  /  (จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี)้ 
= (216,192,158 + 216,192,158) / 864,768,632   
= 50.00% 

หมายเหต ุ  -  CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ 

-  ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุเก่ียวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน  

-  จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้(CIG-W6) = 216,192,158 หุ้น 

-  จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครัง้อ่ืน (CIG-W5) = 216,192,158 หุ้น 

-  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท = 864,768,632 หุ้น 

-  จ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี ้= ไมมี่ 


