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ที่ CIG 003/2558 
 
    2 มีนาคม 2558 
 
 
เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 
  
เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  1. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
 2. สรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 
 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 

ขึน้ในวนัเสาร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2558 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 4/2557 เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 

2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2557 

ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวนเงินเท่ากับปี 2557 คือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

8,000,000 บาท และอนุมตัิค่าเบีย้ประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครัง้ และค่าเบีย้

ประชมุกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ 

5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมตัิให้นายวิรัช อภิเมธีธ ารง 

หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน  ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขที่ 1378 และ 3196 และ 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้

ความเห็นชอบแหง่ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ประจ าปีบญัชี  

2558  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  ในอตัราคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,160,000 บาท 

6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออก

ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ มีรายนามตอ่ไปนี ้
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1. พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ  2. นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ 

7. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 60,104,082 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 30,052,041 บาท 

8. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

จากทนุจดทะเบียนเดมิ 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท สบืเนืองจากการยกเลกิการเพิ่ม

ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) การลดจ านวนทนุจดทะเบียนที่ส ารองไว้ส าหรับการใช้

สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายุเพื่อให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทใน

ปัจจบุนั และพิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

9. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมลูค่าจ านวนไม่เกิน 216,192,158 

หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในอตัราสว่น 4 

หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดและ

เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกับ CIG-W5 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้

รายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W5 ที่จะเสนอขายดงักล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 5 (CIG-W5) (เอกสารแนบ 2) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่

มีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ใน

วนัที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 

2558 และให้น าเสนอเร่ืองนีต้อ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

10. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 

216,192,158  หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 

บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 

11. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 86,476,860 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จ านวน 43,238,430 บาท 

12. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามวาระท่ี 10 และ วาระท่ี 11 
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13. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 

CIG-W5 ทัง้นี ้หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ

การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเหลืออยู่ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัท  และ/

หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือดงักลา่ว

ตามที่สมควร ทัง้นีม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือบคุคลที่

คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจใน

การลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง

กบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลูการยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน า

หุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

14. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบียน

ของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด ทัง้นีท้ี่

ประชุมมีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรและพิจารณามอบหมายให้

คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจพิจารณาก าหนด

วตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยก าหนดราคาเสนอขายไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวั

เฉลีย่ของหุ้น ตามเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ลงนามใน

เอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี  ้ รวมทัง้การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการ

จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป 

หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแต่

วนัใดจะถึงก่อน 
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15. มีมติให้ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 

น. ณ ห้องประชุม 2 ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บญัชี

ก าไรขาดทนุ)  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
วาระท่ี 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2558 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิยกเลิกการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึ่งมี

การออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 60,104,082 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
ทนุจดทะเบียนจ านวน 30,052,041 บาท 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท 
เป็น 432,384,316 บาท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
รุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมลูค่าจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน  216,192,158 หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาทคิดเป็นทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพื่อส ารองไว้
รองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทคิดเป็นทนุ
จดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้ จ านวน 43,238,430 บาท 

วาระท่ี 14 พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เพิม่ทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W5 

วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General  Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

วาระท่ี 17 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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     และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ที่ 27 มีนาคม 2558 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 
 
 
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
                                             (นายอารีย์   พุม่เสนาะ) 

                                                               ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 


