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ที่ CIG 005/2564 
 
  15 มกราคม 2564 
 
เรื่อง : แจง้ก าหนดการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W8 ครัง้ที่ 8 
 

เรียน : กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 ตามที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 
รุน่ที่ 8 (CIG-W8) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 432,392,860 หน่วย โดยก าหนดระยะเวลาใชส้ิทธิไดใ้นทกุวนั
ท าการสดุทา้ยของธนาคารพาณิชยท์กุเดือนตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัใชส้ิทธิครัง้ที่ 
8 ตรงกบัวนัที่ 29 มกราคม 2564 และวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที่ 12 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 บริษัทใคร่ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ (CIG-W8) ครัง้ที่ 8 ในวนัที่ 29 มกราคม 2564 ดงันี ้
 

1. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ : 

วนัที่ 22 – 28 มกราคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.30 น.ถึง 15.30 น. 
 

2. วนัก าหนดการใชส้ิทธิ : 

วนัที่ 29 มกราคม 2564 
 

3. อตัรา และราคาการใชส้ิทธิ : 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

4. เอกสารและหลกัฐานในการยื่นความจ านงขอใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 

4.1 ใชส้ิทธิโดยการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
4.1.1 แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทกุรายการ 

(แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใชส้ิทธิสามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่บริษัท หรือผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิท http://www.cigpcl.com) 

4.1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ตาม
จ านวนที่ระบอุยู่ในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั 

http://www.cigpcl.com/
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4.2 ใชส้ิทธิในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชส้ิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและ
กรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อบรษัิทหลกัทรพัยท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน 
และบรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะด าเนินการแจง้กบับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสาหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัท่ีจะยื่นกบับรษัิท เพื่อด าเนินการใชส้ิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4 

4.3 หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุน้สามญั:  
1) บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2) บคุคลต่างดา้ว : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3) นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท  ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ 

พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามและประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และแนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจ
ลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ที่ออก 
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ  านาจลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม  (1)  หรือ (2) 
แลว้แต่กรณีพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั (แบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิสามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่บรษัิท หรือที่เว็บไซตข์องบรษัิท) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร
ที่สามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิแต่ละครัง้ 
โดยขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บญัชีเพื่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ีบญัชี 324-2-88518-3 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแจง้
วัฒนะ พรอ้มน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินใหแ้ก่บริษัท ทั้งนี ้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์
ต่อเม่ือบรษัิทไดเ้รียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วไดแ้ลว้เท่านัน้ 
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6. ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด ที่

เกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้สามญั 

7. บคุคล และสถานที่ติดตอ่ในการยื่นแสดงความจ านงการใชส้ิทธิ 

น.ส.วรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์
บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
1/1 หมู่ 7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั 
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 
โทรศพัท ์0-2976-5290 ต่อ 150 
โทรสาร 0-2598-2331 

8. เงื่อนไขอื่นๆ 

หากบรษัิทไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือจ านวนเงินที่บรษัิทไดร้บั
ช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั หรือบรษัิทตรวจสอบได้
วา่ขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคับ
หรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขเพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวนัก าหนดใชส้ิทธิ มิฉะนัน้แลว้บริษัทจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิใน
ครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิและบรษัิทจะจดัสง่เงินและใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดใชส้ิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่เป็น
การใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลา 3 
วนัท าการนบัจากวนัสิน้อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยสิน้สภาพลง โดยไม่
มีการใชส้ิทธิ 

      จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
        บรษัิท ซ.ี ไอ. กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

                                         (นายอารีย ์  พุม่เสนาะ) 
              ประธานกรรมการบรหิาร 


