
เอกสารแนบ 2 
 

1 / 3 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญรุ่นที่ 5 ของ 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย            : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 5 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CIG-W5”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 216,192,158 หนว่ย 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ :   จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี

สทิธิ ในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 
5 (CIG-W5) (Record Date) ในวนัที่ 28 เมษายน 2558 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 29 เมษายน 2558 อตัราสว่น 4 หุ้น
เดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย :    หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W5 1 หนว่ย (หนึง่หนว่ย) สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 

1 หุ้น (หนึง่หุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) 
เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นทีเ่รียกช าระแล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ านวน 864,768,632 หุ้น ณ.วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558   

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 7 พฤษภาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559 
วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมี

มติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว โดย
ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มี อ านาจ และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดตอ่ไป 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สิทธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของธนาคารพาณิชย์ทกุเดือนตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ   โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 
29 พฤษภาคม 2558 

วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ : เมื่อสิน้อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ระยะเวลาแสดงความจ านง : ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจด

ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจากการ : บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนกบั 

 ใช้สทิธิ  ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีที่มีเหตแุหง่การปรับสทิธิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  ทจ. 34/2551 เ ร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ข้อ 
11 (4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิ และ
ราคาการใช้สทิธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้ 
 เหลอือยู ่            จ านวน 
เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆของ ใบส าคัญแสดงสิทธิ
นี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่งๆที่ เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆอัน
จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการน า
ใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หนว่ยงานที่เก่ียวข้องรวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

 
2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี ้

   1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
3) การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
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 ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W5  
 ดงันี ้

กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 
กรณีที่ 2  บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 
 

สรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W5 ทัง้ 2 กรณี 
 

รูปแบบการใช้สทิธิ 
การลดลงของสทิธิออกเสยีงของ
ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของสว่นแบง่
ก าไร (EPS Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 
กรณีที่ 1.CIG-W5 ใช้สทิธิทัง้
จ านวนโดยผู้ ถือหุ้นเดิม 

0.00 3.52 20 

กรณีที่ 2. CIG-W5 ใช้สทิธิทัง้
จ านวนโดยผู้ ถือหุ้นอื่น 

20.00 3.52 20 

หมายเหต ุ- Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี/้ (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 
- Price Dilution ค านวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 15 วนัท าการ (9 ก.พ. 2558 – 27 ก.พ. 2558) ซึ่งเท่ากับ1.42    
บาทตอ่หุ้น) โดย 
  Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยที่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด) + (ราคาใช้สิทธิ x     
  จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 
- การค านวณมีการปัดเศษทศนิยม 

 


