
 

 1 / 12 

ที่ CIG 012/2560 
 
    6 มีนาคม 2560 
 
 
เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 
  
เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
 2. สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 (CIG-W7) 
 3. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 
ขึน้ในวนัเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ เลขที่ 335 ซอยพหลโยธิน 69/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพ 10220 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท สืบเนืองจาก CIG-W5 ที่หมดอายุ
เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบนั และพิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จ านวนไม่เกิน 
216,195,708 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ใน
อตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
  ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกัน จะไม่
เกินร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W7 ที่จะเสนอ
ขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 
(CIG-W7) (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 4 เมษายน 2560 ทัง้นี ้การให้สิทธิในการรับ CIG-W7 ยงัมีความไม่
แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
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4. มติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
216,195,708 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 
บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนมุตัิ
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
 จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7 
 ทัง้นี ้หากไม่มีการใช้สิทธิไม่วา่ด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
 ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลอืดงักลา่วตามที่สมควร ทัง้นีม้อบ
 อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
 กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
 เก่ียวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้ นดังกล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่
 เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
 รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลูการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
 และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
 หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

6. มีมติอนมุตัิเพิม่วาระการประชมุที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย CIG-W7 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติ
สริิกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยหลงัจากเพิม่
วาระการประชมุดงักลา่ว จะมวีาระการประชมุ เป็น ดงันี ้

           วาระท่ี 1  รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และ พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)  

 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บญัชีก าไรขาดทนุ)  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
วาระท่ี 3  พิจารณางดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
วาระท่ี 4  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2560 
วาระท่ี 5  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบยีนเดมิ 648,576,474 บาท 

 เป็น 540,489,270 บาท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 7 
(CIG-W7) โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) จ านวนไมเ่กิน 216,195,708 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัท 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้นมลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

คิดเป็นทนุจดทะเบยีนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 บาท และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,195,708 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
   หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W7 

วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
     และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ที่ 3 เมษายน 2560 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที่ 4 เมษายน 2560 ตามก าหนดการเดิม 
 
 
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
                                               (นายอารีย์   พุม่เสนาะ) 
                                                             ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
แบบฟอร์ม F53-4 
 

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

วันที่ 6 มีนาคม 2560 
 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CIG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี  4 
มีนาคม 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทนุ 
 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิ 

1.1 ลดทุนจดทะเบียน จ านวน 216,174,408 หุ้ น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนทะเบียนที่ลดลง
จ านวน 108,087,204 บาท จาก 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท สบืเนื่องจาก CIG-W5 หมดอาย ุเพื่อให้สอดคล้อง
กบัทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัทในปัจจบุนั  

1.2 เพิ่มทนุจดทะเบียน จ านวน 216,195,708 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) คิดเป็นทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน 
ในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น)  

รวม  
(บาท)  

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 216,195,708 0.50 108,097,854 

2. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวนไม่เกิน 216,195,708 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 

จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 7 
(CIG-W7)1 

ไม่เกิน 
216,195,708

หุ้น 

5 : 1  จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู่ ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ CIG-W7 1 
หน่วย (กรณี ท่ี มี เศษให้ปัดทิ ง้) โดยไม่คิด
มลูคา่ (ศนูย์บาท) 

 ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น โดย CIG-
W7 1 หน่วยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น  

สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้ น ไ ด้  ณ  วัน ท า
การสุ ด ท้ ายขอ ง
ธนาคารพาณิ ชย์
ทกุเดือน  

หมายเหต ุ (1) รายละเอียดของ CIG-W7 เป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 

2.3  จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
-ไมม่ี- 

3. ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ก าหนดจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3  

ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์เลขที่ 60 รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (Record Date) ในวนัที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

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
ทางการเงินของบริษัทดีขึน้ ซึง่หากการด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ คาดวา่จะสง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ในระยะยาว และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 บริษัทจะท าการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 
 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
             วนัท่ี                การด าเนินการ 
3 เมษายน 2560  วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
   และผู้มีสทิธิในการได้รับการจดัสรร CIG-W7 
4 เมษายน 2560 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2560 และผู้มีสทิธิได้รับการจดัสรร CIG-W7 

24 เมษายน 2560  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อขออนมุตัิในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
31 พฤษภาคม 2560 วนัออกและเสนอขาย CIG-W7 

 

     บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

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

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ รุ่นที่ 7  
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (CIG-W7) 

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม  
 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั รุ่นที่ 7 ของบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CIG-W7”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 216,195,708 หนว่ย 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) 
ใน วัน ที่ 3 เมษ ายน  2560 และให้ รวบ รวม ราย ช่ื อต ามม าตรา  225 ขอ ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 4 เมษายน 2560 อตัราสว่น 5 หุ้นเดิมต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกนั จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุ
ช าระแล้ว 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W7 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น (หนึ่ง

หุ้น) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน  216,195,708 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 864,786,382 หุ้น ณ วนัที่ 
28 กมุภาพนัธ์ 2560 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : ประมาณ 1 ปี 8 เดือน 14 วนั นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
(วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 – วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562) 

วนัออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สทิธิ: 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
กรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 
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ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน  ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ : เมื่อสิน้อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 
2562 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย : 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการ
ใช้สทิธิ : 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีที่มีเหตแุห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ข้อ 11 (4) (ข) รวมถึงกรณี 
เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับ
หรือเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิ
เหลอือยู ่: 

บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นๆของใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรา
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่งๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กบัใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ซึ่ง
รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทัง้มีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นี ้
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2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบดงันี ้
1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
3) การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W7 ดงันี ้
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ CIG-W7 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 2  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิสามญั (CIG-W7) ทัง้จ านวน 
สรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W7 ทัง้ 2 กรณี  

รูปแบบการใช้สทิธิ 
การลดลงของสทิธิออกเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control 
Dilution) ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร 
(EPS Dilution)  
ไมเ่กินร้อยละ 

กรณีที่ 1. CIG-W7 ใช้สทิธิทัง้
จ านวนโดยผู้ ถือหุ้นเดิม 

0.00% NA NA 

กรณีที่ 2. CIG-W7 ใช้สทิธิทัง้
จ านวนโดยผู้ ถือหุ้นอื่น 

20.00% NA NA 

หมายเหต ุ
 - Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี/้ (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 
-  Price Dilution ค านวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (10 ก.พ. – 3 มี.ค. 60) ซึง่เทา่กบั 0.65 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-W7 ไมมี่ Price Dilution เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของ CIG –W7 (2.00 บาทตอ่หุ้น) สงูกวา่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  

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

ทัง้นี ้การออก CIG-W7 ไมมี่ EPS Dilution เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 
-  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)้ 
= (216,195,708 + 216,192,158) / 864,786,382  = 50.00% 

หมายเหต ุ  -  CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ 

-  ESOP = หลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเก่ียวกับการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน  
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-  จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้(CIG-W7) = 216,195,708 หุ้น 

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

-  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท = 864,786,382 หุ้น 

-  จ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี ้= ไมมี่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

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

วันที่ 6 มีนาคม 2560 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีมติอนมุตัิให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) 
บริษัทจึงเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. รายละเอียดการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 
จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ถืออยู่ ใน
อตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้)  

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนด
และเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้รายละเอียดเบือ้งต้นของ 
CIG-W7 ที่จะเสนอขายดงักลา่ว ปรากฏในสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 
(CIG-W7) (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 
7 (CIG-W7) (Record Date) ในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 เมษายน 2560  

ทัง้นี ้สิทธิในการรบั CIG-W7 ยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย CIG-W7 โดยบริษัทจะน า

เงินทนุท่ีได้รับไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมทัง้ รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคต  
 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
การออกและเสนอขาย CIG-W7 อาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ใน สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 (CIG-W7) (สิง่ที่สง่มาด้วย 2)   
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
บริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7)  ซึ่ง

คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทนุมีความสมเหตุสมผลแและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นก็มีความเป็นไปได้และ
สมเหตสุมผล เพราะบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากเงินเพิ่มทนุที่คาดวา่จะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ CIG-W7 
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เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมทัง้ รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคต โดยเงินทนุดงักลา่วคาดว่าจะช่วย
สนบัสนนุให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึน้ ซึ่งหาก
การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ คาดวา่จะสง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ และมี
สว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ นอกจากนี ้การออก CIG-W7ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่านัน้ เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท  

คณะกรรมการขอแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 
85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟอ้งร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    

 
จากการพิจารณาถึงเหตผุลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย

ตอ่การเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

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

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 

 
 
 
 
 
 

 


