
 

 

   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 
วันจนัทร์ที่  20 เมษายน 2558 

ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนเร่ิมการประชุมนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการ
และเลขานกุารบริษัท ได้เรียนชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 10 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษา
ด้านการเงิน 1 คน ผู้สงัเกตการณ์จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 
คน  
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 

1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
        และ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรติ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 



 

 

7. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 

 ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคับบริษัทฯ จึงได้แตง่ตัง้ให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นางผอ่งพรรณี แสงน้อย ต าแหนง่ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 119 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 314,449,040 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 36.36 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่  1/2557                
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 314,459,055 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 3 ราย จ านวน 10,015 หุ้น 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 
  นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าผลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2557 นัน้แสดงไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
บริษัทฯมอบหมายให้นายเพชร เอกวิ ริยวณิชย์ (Corporate Planning & Business Development Executive) สรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2557 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้



 

 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 970.76 

ต้นทนุขายและบริการ 860.26 

ก าไรขัน้ต้น 110.50 

รายได้อื่น 184.07 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 143.36 

ต้นทนุทางการเงิน 40.91 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ 110.31 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (16.58) 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.03 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ 93.73 

 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถาม
หรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
แนวโน้มของราคาวตัถดุิบ รวมถึงแนวโน้มของรายได้ และสดัสว่นการขายในประเทศกบัตา่งประเทศเป็นอยา่งไร  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า 
ธุรกิจของบริษัทคืออตุสาหกรรมการผลติ ผลติภณัฑ์ได้แก่คอยล์ของเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น และอื่นๆ
ทีเ่ก่ียวกบัการแลกเปลีย่นความร้อนและเย็น ในปัจจบุนัอณุหภมูิของโลกสงูขึน้จึงท าให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯเป็นที่
ต้องการของตลาดสงู ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวา่งการปรับกลยทุธ์การตลาด โดยมีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ 
เช่น อเมริกา แคนาดา ตะวนัออกกลาง และเอเชีย เพื่อเพิ่มยอดขาย และผลก าไรท่ีสงูขึน้ ดงัจะเห็นได้จากอตัราสว่น
การขายในประเทศและต่างประเทศ จากเดิม 70 : 30 ปัจจุบันปรับเป็น 60 : 40 และตัง้เป้าว่าจะให้มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกนั คือ  50 : 50 ในที่สดุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัจะน าเข้ามาจากประเทศจีนเป็นสว่นใหญ่  เนื่องจาก
การก าหนดราคาขายจะผนัแปรไปตามราคาของวตัถดุบิหลกั ราคาวตัถดุิบที่แปรผนัจึงไมก่อ่ให้เกิดปัญหากบัต้นทนุ
ของบริษัทมากนกัขณะที่การน าเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศกลบัมาช่วยลดความเสี่ยงจากการแปรผนัของอตัรา
แลกเปลีย่นได้อีกด้วย 



 

 

 นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนงักรู ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มีข้อซกัถามดงันี ้
o แนวโน้มของผลประกอบการของบริษัท จะเป็นอยา่งไร ซึง่ผลประกอบการของบริษัทส าหรับปี 2557 นัน้

หากหกัก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้147 ล้านบาท ยงัคงมีผลขาดทนุอยูท่ี่ประมาณ 30 ล้านบาท 
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้ จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา

ธุรกิจในกลุ่มบริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2557 นัน้ มีรายการปรับปรุง 2 
รายการ คือ การตัง้ส ารองจากผลประกอบการของบริษัทย่อย จ านวน 67 ล้านบาท และก าไรจากการ
ปรับโครงสร้างหนี ้จ านวน 147 ล้านบาท ท าให้มีก าไร 93 ล้านบาท ส าหรับธุรกิจหลกัแล้วหากมิได้น า
รายการปรับปรุงใดๆมาเก่ียวข้องจะมีก าไรจากการด าเนินงานประมาณ 20 ล้านบาท มิได้ขาดทนุแต่
อย่างไร โดยบริษัทฯมีแนวโน้มที่จะขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึน้  ในปัจจุบันบริษัทแม่มี
ยอดขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 42 และยอดขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 58 จึงท าให้
เห็นได้วา่การขยายเข้าสูต่ลาดตา่งประเทศของบริษัทฯมีแนวโน้มทีด่ีขึน้ ขณะที่ยงัคงรักษาฐานลกูค้าใน
ประเทศไว้ได้อยา่งมัน่คง 

o แนวโน้มของผลประกอบการในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทตัง้เป้าว่ารายได้ของธุรกิจหลกัจะมีประมาณ
เทา่ใด และมาจากฐานลกูค้าใด 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อ
ค าถามว่า ส าหรับปี 2558 - 2560 บริษัทฯตัง้เป้ายอดขายไว้ที่  1,500 2,000 และ 3,000 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยมาจากฐานลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ 

o สอบถามถึงสาเหตขุองก าลงัการผลติของบริษัทท่ีลดลง และเป้ายอดขายส าหรับปี 2558 จ านวน 1,500 
ล้านบาทนัน้ จะใช้ก าลงัการผลติเทา่ใด  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อ
ค าถามว่า ก าลงัการผลิตของบริษัทมิสามารถลดลงเพราะเคร่ืองจักรยงัคงเท่าเดิมและมีแต่ เพิ่มขึน้
เท่านัน้ แต่ที่กลา่วถึงน่าที่จะเป็นอตัราการใช้ก าลงัการผลิต สาเหตขุองอตัราการใช้ก าลงัการผลติลดลง 
เนื่องจากบริษัทฯผลิตตามแบบของลูกค้า ขณะที่โรงงานมีเคร่ืองจักรหลายแพทเทิร์นมาก เพื่อให้
สามารถท าการผลิตตอบสนองลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว บางครัง้เคร่ืองจกัรบาง pattern ก็จะถกูใช้ถึงเต็ม
ก าลงัการผลิต บางเคร่ืองที่ pattern ไม่ตรงตามความต้องการในช่วงนัน้อาจใช้ก าลงัการผลิตไปเพียง
เล็กน้อย ขึน้กับความต้องการของลกูค้าในช่วงนัน้ๆและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตส าหรับเป้าที่ตัง้ไว้  
1,500 ล้านบาทนัน้ จะอยูท่ี่ประมาณ 40-50% 

o ผลประกอบการของบริษัทเป็น seasonal หรือไม ่ 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อ

ค าถามว่า เดิมผลประกอบการของบริษัทเป็น  seasonal เนื่องจากขายให้กับลูกค้าในประเทศ  แต่
ปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไป เนื่องจากบริษัทมีลกูค้าตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้  

 



 

 

o จากการที่ผู้ สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ที่ไม่ตัง้เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ จากการให้กู้ แก่
บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้ค้างช าระ จ านวน 12.03 ล้านบาท) และไม่
สามารถประมาณมูลค่าที่จะรับคืนหนีอ้ย่างเหมาะสมได้ จึงอยากทราบว่า ท าไมถึงไม่ตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูเต็มจ านวน   

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ในสว่นของภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ 92.03 ล้านบาท เดิมบริษัทไปบงัคบั
หนีจ้ากลกูหนี ้โดยยึดทรัพย์สินมาในราคา 60 ล้านบาท และเดิมลกูหนีม้ีหุ้นจ าน าไว้กบับริษัทสว่นหนึ่ง
แตท่ี่แสดงมลูคา่ไมไ่ด้เพราะหุ้นของบริษัทตา่งๆ ของลกูหนีน้ัน้ไมไ่ด้ยื่นงบไปท่ีกระทรวงจึงท าให้ไมท่ราบ
มลูค่าของหนีท้ี่แท้จริง และหลงัจากที่บริษัทบงัคบัทรัพย์สินของลกูหนีม้าได้ ก็จกัต้องเร่งติดตามบงัคบั
ทรัพย์สนิสว่นตวัอื่นๆของลกูหนีใ้นล าดบัตอ่ไป 

o แนวโน้มของผลประกอบการ บริษัท เดอ ละไม จ ากดั วา่เป็นอยา่งไร เพราะหลงัจากที่บริษัทลงทนุไปใน
ปี 2551 จ านวน 147 ล้านบาท บริษัทยอ่ยก็ขาดทนุมาอยา่งตอ่เนื่อง จนกระทัง่ปี 2557 มีขาดทนุสะสม 
202 ล้านบาท มีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกปี รวมทัง้สิน้ 82 ล้านบาท จนมีการปรับ
โครงสร้างหนี ้และบริษัทแม่ให้กู้ เงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 102 ล้านบาท เพื่อไปช าระหนีแ้ก่บริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ฯอีกด้วย  

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบวา่ ในสว่นของเงินลงทนุจ านวน 147 ล้านบาท ได้ตัง้ด้อยคา่เงินลงทนุ
ทัง้จ านวนแล้ว แต่บริษัทฯ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องให้บริษัทยอ่ยกู้ เงินอีกจ านวน 102 ล้านบาท เพื่อน าไป
ช าระหนีต้่อ บสก. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ค า้ประกันเงินกู้ ไว้ หากมีการด าเนินการตามกฎหมายก็จักมี
ผลกระทบตอ่บริษัทฯ สว่นเงินท่ีให้บริษัทยอ่ยกู้ยมืนัน้ก็ต้องท าแผนธุรกิจเพ่ือให้มีรายได้มาช าระหนีไ้ด้ใน
ระยะเวลา 16 ปี  

 นายพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ของ
บริษัท เนื่องจาก 3 ไตรมาสแรกมีก าไรประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อรวมกบัไตรมาส 4 มีก าไรรวม 110 ล้านบาท ซึ่งใน
จ านวนนีม้ีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี  ้147 ล้านบาท แสดงว่าผลการด าเนินการของบริษัทในไตรมาสที่ 4 
ประจ าปี 2557 มีผลขาดทนุ 

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุ่ม
บริษัทชีแ้จงให้ทราบวา่ ผลประกอบการส าหรับไตรมาสที่ 4/2557 มีผลขาดทนุ เนื่องจาก 

1) ในช่วงปลายปีมียอดขายที่ค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่งหยุดสายการผลิตเป็นเวลา
เกือบ 1 เดือน เพื่อท าการปรับปรุงระบบ ERP ภายในจึงสง่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และอีกสว่น
หนึ่งเกิดจากลกูค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่สิงคโปร์ ชลอการเรียกเข้าของสินค้าลงเนื่องจากเป็นช่วง
วนัหยดุยาวของตา่งประเทศอีกด้วย 

2) มีภาษีเงินได้รอการตดับญัชีอีกประมาณ 17.6 ล้านบาท 
3) ท าการตัง้ส ารองส าหรับเงินช่วยเหลือพนกังาน และตัง้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับการด าเนินคดียึด

ทรัพย์และขายทอดตลาด รวมทัง้สิน้ประมาณ 12 ล้านบาท 



 

 

  เมื่อไมม่คี าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จงึสรุปโดยถือวา่ทกุทา่นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2557 โดยไมต้่องมกีารลงมต ิ

  มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 10 ราย จ านวน 7,227,491 หุ้น 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2557 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2557 ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ และได้สรุปรายละเอียดทางการเงินท่ีส าคญัเสนอตอ่ที่ประชมุในวาระท่ี 2 แล้ว  

  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

 นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนังกูร ผู้ สงัเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส าหรับ
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ควรมีรายละเอียดของงบการเงินโดยย่อ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ก าไร 
สนิทรัพย์ หนีส้นิรวม เป็นต้น เพื่อความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงให้ทราบว่ารายละเอียดดงักลา่วแสดงอยู่ใน
รายงานประจ าปีที่ทางบริษัทจดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ อีกทัง้บริษัทได้จดัท าสรุปผลการด าเนินงานโดย
ย่อเพื่อแจกให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุทกุท่านในการประชมุครัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยร้องขอในการประชมุครัง้ก่อนๆ 
อีกด้วย  

ประธานฯ แจ้งว่าอย่างไรก็ตามทางบริษัทฯจกัพิจารณาในองค์รวม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ถือ
หุ้นสว่นใหญ่ได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

  เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,346 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 



 

 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2557 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2557 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2558 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2557 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2558 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 



 

 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ 
นายชยักรณ์ อุน่ปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 1378, 
3196, 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความ
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,160,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2557 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนงักรู ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่คา่สอบบญัชีที่เพิ่มขึน้มา
นัน้เนื่องจากสาเหตใุด 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงให้ทราบวา่เนื่องจากในปีนีม้ีการเปลีย่นบริษัท
ผู้สอบบญัชี เนื่องจากผู้สอบเดิมบริษัทใช้บริการครบ 5 ปีแล้ว ส าหรับอตัราที่เพิ่มขึน้ ผู้สอบบญัชีเสนอมาและบริษัท
ได้ท าการตอ่รองราคาจนถึงที่สดุแล้ว  

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ได้มีการตรวจสอบถึงอายขุองใบอนญุาต
ของผู้สอบบญัชีหรือไม ่ 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ข้อค าถามวา่ ทาง
บริษัทยงัไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นดงักลา่ว เพราะในปัจจุบนับริษัทที่สามารถเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทมหาชน
ยงัมีไม่มากรายนกั จึงท าให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการหาผู้มาสอบบญัชีจึงท าให้ในบางครัง้เกิดเป็นภาระ
จ ายอมอยา่งไรก็ตามจะน าข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นมาพิจารณาในการด าเนินการตอ่ไป 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2558 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิ

เมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภรัิกษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่  1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่  ก.ล.ต. 



 

 

ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2558  และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2558  
จ านวน 2 ทา่น ได้แก ่

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

  ทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  อีกทัง้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการ
เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตามวาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรับต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามา 

2. ให้กรรมการท่ีพ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2558 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2558 
จ านวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่  

1. พล.ต.อ.ปรุง   บุญผดุง   และ  2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) พล.ต.อ.ปรุง   บุญผดุง   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 



 

 

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

   

(2) นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 320,980,778 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7806 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 705,768 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2194 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 30,052,041.00 บาท 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯมิได้ท าการเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2557 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและเง่ือนไขตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจัด
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีใน
ครัง้ถดัไป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 60,104,082 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้บคุคลในวงจ ากดั 
คิดเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 30,052,041 บาท ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
 
 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General 
Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
30,052,041.00 บาท 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่ง
มีการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
30,052,041.00 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้



 

 

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดมิ 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 
บาท 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี ้เนื่องจากมีหุ้นสามญัคงเหลอืจากการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายลุงเมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2556 และ 29 ตุลาคม 2557 ตามล าดบั และจาก
การยกเลกิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตามวาระที ่8 
คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทัง้หมดจ านวน 51,009,543.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  51,009,543.50 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และการลดจ านวนทนุจดทะเบียนที่ส ารองไว้
ส าหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 เนื่องจากหมดอายุ ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนแล้วเป็นจ านวน
ที่สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัทรายละเอียดตามตาราง 
 

การลดทุน  ประเภทหุ้น  
จ านวนหุ้นคงเหลือ 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น)  

รวม  
(บาท)  

ESOP-1 หุ้นสามญั 2,915,714 0.50 1,457,857.00 

CIG-W4 หุ้นสามญั 38,999,291 0.50 19,499,645.50 

แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 60,104,082 0.50 30,052,041.00 

รวม 102,019,087 0.50 51,009,543.50 

 เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบยีนเดิม 
483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท 
เป็น 432,384,316 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับ
อนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และการลดจ านวนทุนจดทะเบียนที่ส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 
และ CIG-W4 เน่ืองจากหมดอายุ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้



 

 

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี ้เนื่องจากมีการขออนมุตัิลดทนุจดทะเบียนตามวาระท่ี 
9 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         432,384,316.00 บาท (สีร้่อยสามสบิสองล้านสามแสนแปดหมื่นสีพ่นัสามร้อยสบิหกบาท) 
 แบง่ออกเป็น            864,768,632.00  หุ้น  (แปดร้อยหกสบิสีล้่านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพนัหกร้อยสามสบิสองหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ            0.50 บาท  (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั                864,768,632.00  หุ้น  (แปดร้อยหกสบิสีล้่านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพนัหกร้อยสามสบิสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 

จึงเห็นสมควรอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามวาระท่ี 9 

 เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนในวาระที่ 9 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
 
 



 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  5 (CIG-W5) 
โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากในปัจจุบนัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG-W4) หมดอายุแล้ว กอปรกับบริษัทมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึน้  บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อ
น าไปใช้สนบัสนนุการขยายตวัของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้
น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่  5 (CIG-W5) จ านวนไม่
เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นอตัราสว่น 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุตัง้แต่ 7 พฤษภาคม 2558 – 30 
กันยายน 2559 ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 
บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั 
CIG-W5 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้รายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W5 ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) (เอกสารแนบล าดบัท่ี 5) โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวนัที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่  29 
เมษายน 2558 ทัง้นี ้สทิธิในการรับ CIG-W5 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท 
 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่า 
(ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุ 7 พฤษภาคม 2558 ถงึ 30 กันยายน 2559 ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หน่ึงบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
 



 

 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) จ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นที่จักต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน  216,192,158 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน  216,192,158 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่
เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพฒันา
ประสิทธิภาพและการขยายตลาด กอปรกับมีการแข่งขนัที่ค่อนข้างสงูในตลาด จึงอาจมีความจ าเป็นในอนาคตที่อาจต้องสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับบริษัทในระยะยาว โดยการเข้ามาถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนจ านวน
ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 10.00  ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท  และก าหนดราคาเสนอขายไมต่ า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
เห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 86,476,860 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
คิดเป็นทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จ านวน 43,238,430 บาท 

 คณุองักรู เทพสาสน์กลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้ชีแ้จงวา่ เมื่อ 2-3 เดือนที่ผา่นมา พบการให้สมัภาษณ์ของ
ผู้บริหารจาก นสพ.ทนัหุ้น วา่บริษัทจะมกีารเพิ่มทนุแบบ General Mandate เพื่อท่ีจะน าเงินเพิ่มทนุไปท าโรงไฟฟ้า 
จึงสอบถามวา่จะมีการท าโรงไฟฟ้าจริงหรือไม่ และหลงัจากทีม่ีขา่วดงักลา่วท าให้ราคาหุ้นขึน้ แตก็่ไมม่ีการชีแ้จงวา่
จริงหรือไมจ่ริง  



 

 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ข้อค าถามวา่ทาง
บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ ให้ข่าวดงักล่าวต่อหนงัสือพิมพ์แต่อย่างไร ข่าวดงักล่าวไม่ตรงกับความจริงนกั สิ่งที่บริษัทได้
ด าเนินการในเร่ืองพลงังานทดแทนนัน้ผ่านการลงทนุของบริษัทย่อย บริษัท ซี.ไอ.จี (ไทยแลนด์) จ ากดั ที่ได้เข้าร่วม
ลงทนุในบริษัทแหง่หนึง่ ซึ่งท าธุรกิจผลิตเอทานอล ที่ซึ่งมีระบใุนรายงานประจ าปี งบการเงินของบริษัทและอื่นๆไว้
แล้ว ในสว่นของการชีแ้จงวา่ข่าวใดจริงหรือไม่นัน้ บริษัทฯจกัท าการชีแ้จง ผ่านช่องทางที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัให้ใน
กรณีที่เป็นประเด็นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นอยา่งเป็นนยัส าคญัตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ตัง้ไว้  ที่ซึ่ง
หากเกิดเหตเุช่นนัน้จกัมีหนงัสอืสอบถามมาจากทางตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ 

 เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคดิเห็นคณะกรรมการดงันี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน โดยแก้ไข
เป็นดงันี ้ 

 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน          583,718,825.00 บาท (ห้าร้อยแปดสบิสามล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นแปดพนัแปดร้อยยี่สบิห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น          1,167,437,650.00  หุ้น  (หนึง่พนัหนึง่ร้อยหกสบิเจ็ดล้านสีแ่สนสามหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยห้าสบิหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ                     0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

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

หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 
จึงเห็นสมควรอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนดงักลา่ว 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 



 

 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี  ้เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 5 (CIG-W5) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W5 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 



 

 

 
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
 เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี ้เห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจพิจารณาก าหนดวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยก าหนดราคาเสนอขายไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้รวมทัง้การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 86,476,860 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ตาม
รายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการ 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 321,686,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 17 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนงักรู ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
o สอบถามความคืบหน้าของการเข้าร่วม การป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ (Anti-

Corruption) กบัสถาบนั IOD และหลงัจากการประชมุคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 8 พ.ย. 2556 ทางบริษัท
ได้มีการสง่ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการหรือไม่ หากยงับริษัทฯ จกัมคีวามสนใจเข้าร่วมหรือไม ่



 

 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อข้อค าถามวา่บริษัทฯ ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัท่ี 19 ส.ค. 57 มีมติอนมุตัิ “นโยบายตอ่ต้านการทจุริต 
คอรัปชัน่”รวมทัง้ “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน” ที่ซึ่งบริษัทฯได้ท าการ
สร้างความเข้าใจต่อนโยบายฯและคู่มือดงักล่าวให้ทราบและได้รับ พร้อมเซ็นรับทราบว่าจะร่วมกัน
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คนเข้าใจร่วมกนัว่าบริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายดงักล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัด และเนื่องจากขัน้ตอนในการเข้าร่วมการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นนัน้มี
ค่อนข้างมากอีกทัง้มีรายละเอียดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางอย่างบริษัทฯ  การ
ด าเนินการจึงต้องคอ่ยเป็นคอ่ยไปทีละขัน้เพื่อมัน่ใจวา่ระบบดงักลา่วจกัสามารถน ามาใช้ได้จริงอยา่งมี
ประสิทธิภาพ แต่บริษัทฯ ยงัไม่ได้ลงช่ือร่วมกบั CAC แต่อย่างไร อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีเป้าหมายที่จกั
เข้าร่วมลงนามในท่ีสดุ 

o บริษัทมีการบนัทกึ วีดีทศัน์ การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีในครัง้นี ้จึงอยากทรายวา่จกัมีการ
เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทหรือไม ่ส าหรับผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นที่ไมไ่ด้มาร่วมประชมุ 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จักขอ
พิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนวา่จะให้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทหรือไม ่

o สอบถามความคืบหน้าของโรงงานเอทานอลที่ปราจีนบรีุ ที่จะเสร็จภายในปี 2558 วา่เป็นอยา่งไร และ
หลงัจากเคร่ืองจกัรเร่ิมเดินแล้ว จะใช้ระเวลาเทา่ใดจึงจะผลติได้อยา่งเต็มก าลงั 

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพฒันา
ธุรกิจในกลุม่บริษัทชีแ้จงให้ทราบว่า ปัจจุบนัเคร่ืองจกัรที่น าเข้าจากต่างประเทศ lot สดุท้ายจะเข้ามา
เสร็จสิน้ภายในสิน้เดือนเมษายนศกนี ้และจะใช้เวลาติดตัง้อีก 3 เดือน หลงัติดตัง้เคร่ืองจกัรเรียบร้อย ก็
จะมีการ test run โดยจะมีผลผลติที ่60,000 ลติรตอ่วนั  

 นายองักรู เทพสาสน์กลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่   
o ณ ปัจจบุนัเป็นการ turn around ของหุ้นหรือยงั เนื่องจากบริษัทเร่ิมมีก าไร และเร่ิมที่จะสง่ออกไปยงั

ตา่งประเทศมากขึน้   บริษัทจะมนีโยบายจา่ยเงินปันผลหรือไม ่  บริษัทมีนโยบายทีจ่ะตัง้งบประมาณ 
เพื่อดแูลหุ้นของบริษัทหรือไม ่และมีโอกาสที่จะคืนก าไรให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีถือมานาน โดยการให้สว่นลดใน
การเข้าพกัในโรงแรมของบริษัทหรือไม ่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อ
ซกัถามดงันี ้ณ ปัจจุบนัคิดว่าอยู่ระหว่างการ turn around และส าหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลนัน้ ต้อง
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯจกัไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นได้แต่อย่างไร บริษัทฯก็มีการออก warrant ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิด
มูลค่ามาโดยตลอด ส่วนในเร่ืองของการจดัตัง้กองทุนเพื่อดแูลหุ้นของบริษัทฯนัน้ มีการปรึกษากนัใน
บอร์ดคณะกรรมการบริษัทอยู่บ้างเช่นกัน แต่ยังไม่มีบทสรุปอย่างเป็นรูปธรรม และส าหรับการให้
ส่วนลดหรือการจัดแคมเปญให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าพักที่โรงแรมสมาญา บุราได้ในราคาพิเศษนัน้ 



 

 

เนื่องจากในการขายห้องพกัสว่นใหญ่เป็นการขายลว่งหน้าผ่านตวัแทน หากมีการล็อคห้องไว้ก็อาจจะ
สง่ผลกระทบได้ จึงต้องขออภยัมา ณ.ที่นีท้ี่ยงัมิอาจตอบสนองความต้องการดงักลา่วได้ 

 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
         
  
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
                



 
เอกสารแนบ 2 

 

 
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 
ข้อ 44 .ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
ข้อ 45 .คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 46 .เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้  
(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้ น หุ้ นละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือที่ประชุม

คณะกรรมการลงมติอนมุตัิ 

(ข) แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และ  

(ค) โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 ครัง้  

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล 



 
เอกสารแนบ 3 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซี.ไอ.กรุ๊ป  

 บริษัทได้ก าหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและแนวปฏบิตัิของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุ และรักษาสมดลุของการบริหารจดัการที่ดีดงันี ้ 
 กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึง่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสมัพนัธ์อ่ืนใด   ที่จะมากระทบตอ่การใช้
ดลุพนิิจอยา่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ ได้รับการแตง่ตัง้ 

 (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ      หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย  หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการ
ค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็น
ผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่   ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มี
อ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่
ได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ 

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท



 
เอกสารแนบ 4 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
)นายอารีย์  พุ่มเสนาะ) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารีย์     พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
61 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2004   
 -Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 14/2006 
 -Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ์ 2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  12  ปี   
ประสบการณ์ - ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ ซี แสควร์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ เรียลเอสเตท จ ากดั 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น) ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ การชา่ง จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ณ 9 มกราคม 2558 

-  หุ้นสามญั  จ านวน  81,577,200  หุ้น) นบัรวมจ านวนหุ้นของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุ้นสามญั  9.43 %    
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4 ครัง้ จาก  4  ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ นายอารีย์  พุม่เสนาะ        

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่ 
  เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 

 



 
เอกสารแนบ 4 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

)นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรต)ิ 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายทวศีกัดิ์     หวงัก่อเกียรต ิ                           
กรรมการ                                                 
64  ปี 
ไทย 

การศกึษา           -  ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม  
   จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/  2004 
  ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

วนั เดือน ปี ทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ์ 2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  12  ปี 
ประสบการณ์ -  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) - ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัท 

-  ไมม่ี   

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ณ 9 มกราคม 2558 

-  หุ้นสามญั  จ านวน  30,500,000 หุ้น (นบัรวมจ านวนหุ้นของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุ้นสามญั 3.53 %  
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4  ครัง้ จาก  4 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ นายทวีศกัดิ ์หวงักอ่เกียรต ิ

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่  
  เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารแนบ 4 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
)นายธีระ  พุ่มเสนาะ) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายธีระ     พุม่เสนาะ                                                    
กรรมการ                                                    
59 ปี 
ไทย 

การศกึษา -  ปริญญาโท M.B.A.)เกียรตินิยม) สาขาการตลาด 
   จากสถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุ่นท่ี 27/  2004 
   ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วนั เดือน ปี ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ์ 2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  12  ปี 
ประสบการณ์ -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

-   กรรมการ บริษัท เอวีวี จ ากดั  
-  กรรมการ บริษัท เอ ซี สแควร์ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 

  -กรรมการ บริษัท เอ็มดกิส ์โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
  -กรรมการและเลขานกุาร กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและ 
   ท าความเย็น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  -กรรมการ บริษัท นอร์ทอีสต์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
  -กรรมการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบริษัท 

-  ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ณ 9 มกราคม 2558 

-  หุ้นสามญั  จ านวน  12,000,000  หุ้น) นบัรวมจ านวนหุ้นของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุ้นสามญั  1.39% 
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ นายธีระ  พุม่เสนาะ        

   มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่ 
   เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 

 



 
เอกสารแนบ 5 

 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ รุ่นที่  6 ของ 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (CIG-W6) 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั รุ่นที่ 6 ของบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั 

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

การรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) 
(Record Date) ในที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 12 
พฤษภาคม 2559  
- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นในเดือนมีนาคม–เมษายน 

2559 ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มี
เศษให้ปัดทิง้) 

- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซือ้หุ้นในเดือนมีนาคม–เมษายน 
2559 ให้ใช้อตัราส่วน  5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มี
เศษให้ปัดทิง้) 

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

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W6 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 

หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) เว้นแต่
จะมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็น
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้ นที่เรียกช 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 นบัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิ

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ 
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สทิธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์ทกุเดือนตลอดอายขุอง
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 าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี  ้ เข้าจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สทิธิ : 

บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหมแ่ละหุ้น
ที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ ข้อ 11) 4) (ข) รวมถึงกรณี 
เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ส าหรับการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปรับหรือเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลอือยู ่: 

บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่นๆของใบส าคัญแสดงสิทธินี  ้ตลอดจนมีอ านาจในการ
ก าหนดเหตแุห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ การเข้าเจรจา ตก
ลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับใบส าคญัแสดงสิทธิและการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญ
แสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทัง้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิในครัง้นี ้

 
 
2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี ้

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

รูปแบบการใช้สทิธิ 
การลดลงของสทิธิออกเสยีงของ
ผู้ ถือหุ้นเดิม (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) สงูกว่าราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 15 วนัท า
การ 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 าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้นที่จดัไว้เพื่อรองรับ CD หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP)]  /  (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งรวม
จ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี)้ 
= (216,192,158 + 216,192,158) / 864,768,632   
= 50.00% 

หมายเหต ุ   - CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 - ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุเก่ียวกับการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน  

 - 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 
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แบบฟอร์ม F53-4 
 

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

วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 และ 3/2559 เมื่อวนัท่ี 
 28มีนาคม และ 30 มีนาคม 2559 ตามล าดบั เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การลดทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการฯ ได้มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ให้ลดทนุจดทะเบียนจ านวน 86,476,860 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุทะเบียนท่ีลดลงจ านวน 43,238, 430บาท จากเดมิ583,718,825  บาท เป็น 
540,480,395 บาท โดยตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัททัง้หมด  
 
2  . การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการฯได้มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ให้เพิม่ทนุจดทะเบยีน 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 
 
3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการฯได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1  รายละเอียดการจดัสรร 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
)เดิม:ใหม่) ราคาขายต่อหุ้น )บาท) 

วัน เวลา จอง 
ซือ้และช าระเงินค่า

หุ้น 
จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ

บริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6)1 
ไมเ่กิน 

216,192,158 
หุ้น 

4 : 12  จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไมคิ่ดมลูค่า2  

 ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น โดย CIG-W6 
1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น  

สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นได้ 
ณ วันท าการสุด ท้าย
ของธนาคารพาณิชย์ทกุ
เดือน  

 
หมายเหต ุ

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

- กรณีท่ีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราสว่น 4 หุ้นเดมิตอ่ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษให้
ปัดทิง้) 
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- กรณีท่ีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราส่วน  5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษให้ปัด
ทิง้) 

 
3.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
             ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 
3.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
             -ไมม่ี- 

4 ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดจัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 รัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัที่ 12 
เมษายน 2559 

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต 
5.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
      กระทรวงพาณิชย์ 
5.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็น  
      หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 6.1 เพื่อใช้รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคตของบริษัท 
 6.2 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 มีเงินเพียงพอส าหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 

 7.2 ท าให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึน้ 
 7.3 ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึน้ จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทนุ  

      ส าหรับการลงทนุหรือการขยายตวัของบริษัท 
 
8 ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุนี ้บริษัทสามารถน าไปใช้เพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท ซึ่งเงินทนุดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทมีเงินเพียงพอส าหรับการลงทนุหรือการขยายธุรกิจ ท าให้โครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัทดีขึน้ ซึ่งหากการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทมี
แนวโน้มที่ดีขึน้ในระยะยาว และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 
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 9 รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 
 บริษัทจะท าการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
และเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 
 
10 ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
             วนัท่ี                การด าเนินการ 
11 เมษายน 2559  วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
12 เมษายน 2559 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ 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 
                             (นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรติ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    67  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    

 
  
 
   

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    4  ปี   11  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2558  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 

มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั                          :   ไม่เป็น 
 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท์ 
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   45  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 

 
 
 
 

ที่อยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United 
States 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :   5  ปี   1  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2558  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนทิกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่าน

มา 
2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ

บญัชีของบริษัท 
ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 

(ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่           

น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือ         
กันท าหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเมื่อใดก็ได้  และ
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการจดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ     
จากผู้ ถือหุ้น  

 
ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จัดท าเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม  
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อ
พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 

(ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
(ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่  

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย    
ได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีหุ้้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนัน้ไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น    
เมื่อลว่งเวลานดัของการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง และจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยงัไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
(ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่

หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสือนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 

 
ข้อ 37. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น  (ถ้ามี) ซึ่งมา    
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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  (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เชา่ซือ้หรือเช่าซือ้แบบลสิซิ่งซึง่กิจการของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

  (4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

  (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั 

  (7) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุ 

  (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

  (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ 

  (10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

  (11) การออกหุ้นเพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 

  พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
   

  ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงของมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 

********************************* 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือถือ
ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบ
ธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของ
ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา  

1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย  
(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น )บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง )กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอืหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดนิทางของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง )กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้รับมอบอ านาจ 
 

2. นิติบุคคล  
2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง )กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) บัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง )กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง )กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตัง้แต่เวลา 
12.30 น. เป็นต้นไป 
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___     
                             
(1)   ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ้่านเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________ 

               
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น  

                                           
 หุ้นสามญั                          __     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

       
       
)3 ( ขอมอบฉันทะให้  

 
   .1พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ67 ปี  
 เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000    หรือ 

 2  .นายทรงพล  อนันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ45  ปี    
 เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000    หรือ 

 3  .___________________________________________ อาย ุ __     ปี อยูบ้่านเลขที่   ____          
          
         ถนน  ต าบล/แขวง   _________  อ าเภอ/เขต    
 
         จงัหวดั      _รหสัไปรษณีย์              

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
ในวนัศกุร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2559 
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง               

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
นายอารีย์  พุ่มเสนาะ 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ 
 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

นายธีระ  พุ่มเสนาะ 
 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395  บาท 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
   

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า 
จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 10           พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 .เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
   

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของ CIG-W6 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 13   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ )ถ้ามี) 

   
  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ ถกูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมี  

 การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ ผู้ รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

    

   ลงนาม       ผู้มอบฉันทะ 
                                                     (                                                                )                 

 
 
 

    
   ลงนาม        ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                                                                      (                                                               )                  
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 

4. โปรดมอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกบัหนงัสือ

มอบฉันทะฉบบันีด้้วย 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั )มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ในวนัศกุร์ที ่29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติ
สิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย   
 

---------------------------------- 
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
  
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
  
 

            ลงช่ือ ............................................ผู้มอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี .............../............/....... 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี .............../............/...... 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 วนัศกุร์ท่ี 29 เมษายน 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ ถือหุ้น 
เปิดลงทะเบยีน 
เวลา 12.30 น. 

 
มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัร
ประจ าตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ 
(เวลา 13.30 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวาระ และจนกวา่จะปิดการประชมุ 


