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ที่ CIG 002/2563 
 
    25 กมุภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 

เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  1. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะหุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

รุ่นท่ี 8 (CIG-W8)  
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 3. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 4. แบบ F24-1 
 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 
ขึน้ในวนั 25 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารส านกังานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางควูดั    
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  
2. มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 

3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุา่ 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน  แต่เนื่องจากบริษัทฯ 
ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคงค้าง บริษัทฯจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินเท่ากับปี 2562 คือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
8,000,000 บาท และอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ และคา่เบีย้ประชมุ
กรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ 

5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิให้ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
หรือ นางสาวประภาศรี ลลีาสภุา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 และ 
4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท ส านกังาน     
เอ เอ็ม ซี จ ากดั ประจ าปีบญัชี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 1,120,000 บาท 



 

 2 / 14 

6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ มีรายนามตอ่ไปนี ้

(1) นายทรงพล อนันานนท์ กรรมการอิสระ 
(2) นายนฏิศวร์ รอดเพชร  กรรมการอิสระ 

7.  มีมติอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  มี
รายนามตอ่ไปนี ้

(1) พล.ต.อ.ปรุง     บญุผดงุ          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายทรงพล      อนันานนท์       กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายนฎิศวร์       รอดเพชร        กรรมการตรวจสอบ 

8. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) จ านวน 
ไมเ่กิน 432,393,391 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู่ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) 
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 8 
(CIG-W8) (Record Date) ในวนัที่ 23 มีนาคม 2563 ทัง้นี้ สิทธิในการได้รับจดัสรร CIG-W8 ยงัมีความ
ไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลีย่นแปลง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการเข้าเจรจา 
ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการน า
ใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

รายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W8 ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

9. มติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จ านวน 216,196,695.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 432,393,391 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) 
และพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
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10. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ     
CIG-W8   

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปลีย่นแปลง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนมี
อ านาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็น
และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจนเสร็จการ ตามหลกัเกณฑ์และ
ประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านั กงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หนว่ยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน า
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

โปรดพิจารณา สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 
11. มีมติให้ก าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสามัญของ  

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 8 (CIG-W8)  
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท  
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับ

การใช้สทิธิของ CIG-W8 
วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
     และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจันทร์ที่ 23 มีนาคม 
2563  
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      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                               (นายอารีย์   พุม่เสนาะ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
รุ่นท่ี 8 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CIG-W8”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 432,393,391 หนว่ย 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 
(Record Date) ในวนัที่ 23 มีนาคม 2563 ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (หากมีเศษให้ปัดทิง้)  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W8 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น 

(หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน 432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 
50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 864,786,782 
หุ้น ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ: 1 มิถนุายน 2563 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 8 เดือน 12 วนั นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

(วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 – วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 
ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
ตอ่ไป 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ : เมื่อสิน้อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันที่  12 
กมุภาพนัธ์ 2564 
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ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย : 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

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

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สทิธิ : 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ข้อ 11 (4) (ข)  
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บคุคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปลี่ยนแปลง
อตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ  

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลอือยู ่: 

บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธินี ้รวมถึงการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ ตลอดจนมีอ านาจในการการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควร
อนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบดงันี ้
1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
3) การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใช้สทิธิของ CIG-W8 ดงันี ้
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CIG-W8 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 2 บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CIG-W8 ทัง้จ านวน 

สรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W8 ทัง้ 2 กรณี  

รูปแบบการใช้สทิธิ 
การลดลงของสทิธิออกเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control 
Dilution) ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร 
(EPS Dilution)  
ไมเ่กินร้อยละ 

กรณีที่ 1.  0.00% 0.00% NA 
กรณีที่ 2.  33.33% 0.00% NA 

หมายเหต ุ
 - Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี/้ (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 
-  Price Dilution ค านวณโดยใช้ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (3-24 ก.พ. 63) ซึง่เทา่กบั 0.20 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-W8 ไมมี่ Price Dilution เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของ CIG-W8 (1.00 บาทตอ่หุ้น) สงูกวา่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  

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

ทัง้นี ้การออก CIG-W8 ไมมี่ EPS Dilution เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 
-  การค านวณมีการปัดเศษทศนิยม 

 
3. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 
สดัสว่นหุ้นรองรับ = [(จ านวนหุ้ นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้ นที่จัดไว้เพื่อรองรับ CD หรือ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จดัไว้รองรับ ESOP)]  /  (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี)้ 
= (432,393,391 + 0) / 864,786,782 = 50.00% 

หมายเหต ุ  -  CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
-  ESOP = หลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุเก่ียวกับการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก

ใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน  
-  จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้(CIG-W8) = 432,393,391 หุ้น 
-  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท = 864,786,782 หุ้น 
-  จ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้= ไมมี่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
แบบฟอร์ม F53-4 
 

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

วันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CIG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  
25 กมุภาพนัธ์ 2563 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทนุ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียน จ านวน 216,196,695.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 432,393,391 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุ ในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น)  

รวม  
(บาท)  

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 432,393,391 0.50 216,196,695.50 

2. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จอง 

ซือ้และช าระเงนิ
ค่าหุ้น 

จัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นสามัญของบริษัท  รุ่น ท่ี  8 
(CIG-W8)1 

ไม่เกิน 

432,393,391
หุ้น 

2 : 1  จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้น
ท่ีถืออยู่ ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ CIG-W8 
1 หน่วย (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิด
มลูคา่ (ศนูย์บาท) 

 ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทตอ่หุ้น โดย CIG-
W8 1 หน่วยตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น  

สามารถใ ช้สิ ท ธิ
ซือ้หุ้นได้ ณ วนัท า
การสุดท้ายของ
ธนาคารพาณิชย์
ทกุเดือน  

หมายเหต ุ (1) รายละเอียดของ CIG-W8 เป็นไปตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 

2.3  จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
-ไมม่ี- 
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3. ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ก าหนดจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 

ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2563  

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

5. วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม 
 5.1 เพื่อใช้รองรับการขยายตวัในอนาคตของบริษัท 
 5.2 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 5.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
6.1 มีเงินส าหรับรองรับการขยายตวัของบริษัท 

 6.2 ท าให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึน้ 
 6.3 เสริมสภาพคลอ่งและความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทให้มีแนวโน้มดีขึน้ในระยะยาว และมีสว่น
ของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
7.1 นโยบายเงินปันผล : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไร

สทุธิของงบการเงินเฉพาะภายหลงัจากการหกัทนุส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตาม
กฎหมาย 

7.2 ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจาก
การด าเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 บริษัทจะท าการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 

วนัท่ี ขัน้ตอนการด าเนินการ 
23 มีนาคม 2563 วนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

และวนัก าหนดรายช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในการได้รับการจดัสรร CIG-W8 
20 เมษายน 2563 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ 

1 มิถนุายน 2563 วนัออกและเสนอขาย CIG-W8 

 

     บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

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

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

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

วันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีมติอนมุตัิให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) บริษัทจึงเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. รายละเอียดการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) โดยไม่คิด
มลูค่า (ศนูย์บาท) จ านวนไมเ่กิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้น
ที่ถืออยู ่ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้)  

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W8 
ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี  ้รายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (สิ่งที่สง่มาด้วย 1) และก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวนัที่ 23 
มีนาคม 2563  

ทัง้นี ้สิทธิในการรบั CIG-W8 ยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย CIG-W8 โดยบริษัทจะน า

เงินทนุท่ีได้รับไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมทัง้รองรับการขยายตวัในอนาคต  
 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
การออกและเสนอขาย CIG-W8 อาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ใน สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1)   
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
บริษัทจะเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นที่ 8 (CIG-W8)  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่ การเพิ่มทนุมีความสมเหตสุมผลแและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นก็มี
ความเป็นไปได้และสมเหตสุมผล เพราะบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากเงินเพิ่มทนุที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
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เพิ่มทนุของ CIG-W8 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมทัง้ รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคต โดยเงินทนุ
ดงักลา่วคาดวา่จะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และช่วยให้โครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัทดีขึน้ ซึง่หากการด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ คาดวา่จะสง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท
มีแนวโน้มที่ดีขึน้ และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ นอกจากนี ้การออก CIG-W8 ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูคา่นัน้ เพื่อเป็น
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

 
5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของณะกรรมการ
บริษัท 

 -ไมม่ี- 
 

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการขอแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 
85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มคีวาม
เก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟอ้งร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 
89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    

 
จากการพิจารณาถึงเหตผุลและข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นด้วยตอ่การเพิ่มทนุ

ของบริษัทในครัง้นี ้

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

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

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

 
F 24-1 

แบบแจง้รายชือ่และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
       ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษัิท ซ.ี ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์

2563   ไดม้มีตดิงัตอ่ไปนี้ 
  

 ตอ่วาระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ               พล.ต.อ. ปรุง  บญุผดงุ 

กรรมการตรวจสอบ                         นายทรงพล    อนันานนท ์   
                                   กรรมการตรวจสอบ                        นายนฎศิวร ์    รอดเพชร 

 
      วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยใหม้ผีล ณ วนัที ่ 28 มนีาคม 2563     

 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย : 

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ.ปรุง   บญุผดงุ   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี - เดอืน 
 2. กรรมการตรวจสอบ  นายทรงพล     อนันานนท ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี - เดอืน 

 3. กรรมการตรวจสอบ  นายนฎศิวร ์     รอดเพชร    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี - เดอืน 
 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ์ 
 
 พรอ้มนีไ้ดแ้นบหนังสอืรับรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน  -  ทา่นมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ
ล าดับที ่ 3  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทั ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1.สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการ

ประสานงานกับผูส้อบบัญชภีายนอก และผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบจัดท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและ

ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ   ใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ห็นวา่จ าเป็น
และเป็นเรือ่งส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทก็ได ้

 
 2.สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้

ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให ้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลกิจา้งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ใดที่

รับผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 
 

 3.สอบทานการปฏบิัตงิานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

 

 4.พจิารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพียงพอของทรัพยากร 

และปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญช ีรวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ า
การตรวจสอบบญัชขีองบรษัิท 

 

 5.พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไป
ตามกฏหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดังกลา่วสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 
 

                 6.จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่

รายงานดังกลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัตอ่ไปนี ้ 

                             -  ความเห็นเกีย่วกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิท 
                             -  ความเห็นเกีย่วกับความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 
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                             -  ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบัญช ี และเหตผุลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

        เหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 
    -  ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์อ้ก าหนดของ 

       ตลาดหลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษัิท 
    -  ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

    -  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

       แตล่ะทา่น 
    -  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฏบตัร  

       (charter)  
    -  รายงานอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละ 

       ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 
 7. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ดว้ย เชน่ ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิัตติามจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกับผูบ้รหิารของบรษัิทในรายงานส าคัญ ๆ ทีต่อ้งเสนอตอ่สาธารณชนตามที่

กฎหมายก าหนด ไดแ้ก ่บทรายงานและและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 
 

 
บรษิทัขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีต่ลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

 
 

 
 

   ลงชือ่..................................................กรรมการ 

   (นายทวศีักดิ ์   หวงักอ่เกยีรต)ิ 
 

 
 

 

ลงชือ่..................................................กรรมการ 
                (นางจันทน์กะพอ้ ดสิกลุ) 

 

 
 
 
 
 
 


