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ที่ CIG 034/2559 
 
    28 มิถนุายน 2559 
 
 
เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 
  
เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  1. รายละเอียด วตัถปุระสงค์ ขออนมุตัิแก้ไข เพิ่มเติม  
 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2559 

ขึน้ในวนัองัคารท่ี 28 มิถนุายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป  ต.บาง

ควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 

2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท โดยแก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น มีมลูค่า

เท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องช าระเต็มมูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตวัเงิน ” เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การรับหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดคุณสมบตัิให้หุ้นสามญั

ของบริษัทฯต้องเป็นหุ้นชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น  

3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) 

โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ บริษัทฯ อีกจ านวน 3 ข้อ และ พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จ านวน  3 ข้อ

ดงักลา่วด้วย (ดงัรายละเอียดแนบ) 

 4. มีมติให้ก าหนดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 

น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
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วาระท่ี 2    พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

     และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 
 
 
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
                                               (นายอารีย์   พุม่เสนาะ) 

                                                             ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 / 4 

รายละเอียดการขอ แก้ไขและเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 41 ข้อ เป็น 44 ข้อโดยขอเพิ่มวตัถุประสงค์อกี 3 ข้อ ดังนี ้
ข้อ (42) ประกอบกิจการ รับจ้างขาย ซือ้ ขาย สนิค้าทกุชนิดด้วยวิธีทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ข้อ (43) ผลติ และจ าหนา่ยระบบและอปุกรณ์ส าหรับตรวจวดัและควบคมุระบบปรับอากาศ หรือ 

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบและอปุกรณ์การแสดงผลและควบคมุคณุภาพอากาศส าหรับระบบปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองจกัรอื่นๆ ระบบและอปุกรณ์ส าหรับบริหารจดัการพลงังาน และสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร 

ข้อ (44) ผลติและจ าหนา่ยผนงั และหลงัคาฉนวนส าเร็จรูป จ าหนา่ยอปุกรณ์คลนีรูม ห้องเย็น ห้องผา่ตดั ห้อง 
ผู้ ป่วย และห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ในโรงพยาบาล รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบสนิค้า
ดงักลา่ว 

 

ข. ขอแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (13),ข้อ (22), ข้อ (23), ข้อ (39) และข้อ (41) ดังนี ้
ข้อ (13)  
เดิม  (13) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี และเคร่ืองก าจดัขยะ  
แก้ไขเป็น   (13) ประกอบกิจการค้า และซ่อมบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจักรกลพร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองยนต์พร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองมือกล เคร่ืองมอืกลพร้อมล้อเลื่อน เคร่ืองทุน่แรง เคร่ืองทุ่นแรงพร้อม

ล้อเลื่อน ยานพาหนะทุกชนิด ทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองบ าบดัน า้เสยี เคร่ืองก าจดั
ขยะ รวมทัง้อุปกรณ์และอะไหล่ของสนิค้าดังกล่าวข้างต้น ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ข้อ (22)  
เดิม  (22) ท าการประมลูเพื่อขายสนิค้าตามวตัถทุี่ประสงค์ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ และ
องค์การของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
แก้ไขเป็น  (22)  ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย พัสดุสนิค้าตามวตัถทุี่ประสงค์ ทีป่ระกวดราคาด้วยวิธีปกติ และ ด้วย
วิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการต่างๆ กิจการรถไฟฟ้า กิจการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย กจิการการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์การของรัฐทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ 
ข้อ (23)  
เดิม   (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ท าการ ถนน 
สะพาน เขื่อน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท 
แก้ไขเป็น   (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกัอาศยั สถานที่
ท าการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ โรงงาน โรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมทัง้ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า รับเหมาติดตัง้ระบบไฟฟ้าในวัตถุที่ประสงค์ ระบบสายพานล าเลียง สายพาน
ล าเลียงถ่านหิน และท่าเทียบเรือ และงานก่อสร้างอยา่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท างานโยธาทกุประเภท  
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ข้อ (39)  
เดิม (39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสและอบไม้ โรงงานต่อตวัถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกัดน า้มนัพีช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 
โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิต
เหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสงักะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหร่ี 
โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตแูละหน้าต่าง 
โรงงานแก้ว โรงงานผลติเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่ยาง โรงงานประกอบรถยนต์  
แก้ไขเป็น  (39) ประกอบกิจการโรงส ี โรงเลือ่ย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลติเซรามิคและเคร่ืองเคลอืบ 
โรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกดัน า้มนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า 
โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลติและหลอ่ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลติเหลก็ โรงหลอ่
และกลงึโลหะ  โรงงานสงักะส ี  โรงงานผลติอาหารส าเร็จรูป โรงงานสรุา โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล โรงงานผลติ
เคร่ืองใช้พลาสตกิ โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตแูละหน้าตา่ง โรงงานแก้ว โรงงานผลติ
เคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่ยาง โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานพลังงานทดแทนทุกประเภท โรงงานต่อตัวถงัและ
ประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตวัถงัและประกอบรถพ่วง โรงงานผลิต ประกอบ และจ าหน่ายยานพาหนะทาง
บก ทางน า้ และทางอากาศ 
ข้อ (41)  
เดิม   (41) ประกอบกิจการ ผลติ  ประกอบ และจ าหน่ายอปุกรณ์และชิน้สว่นของเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท า
ความเย็นทกุชนิด รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบสนิค้าดงักลา่ว 
แก้ไขเป็น   (41) ประกอบกิจการ ผลติ ประกอบ และจ าหนา่ยเคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์และชิน้สว่นของ
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเยน็ทุกชนิดและ อุปกรณ์และชิน้ส่วนของเคร่ืองท าความเยน็ทุกชนิด 
รวมทัง้บริการซอ่มแซม บ ารุงรักษา และตรวจสอบสนิค้าดงักลา่ว 
 

ค. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท  
เดิม ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 41 ข้อ  
แก้ไขเป็น ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 44 ข้อ 
 

 

 

 

 


