
 
ท่ี CIG 12/2558 
 

                 16 มิถุนายน 2558 
 

  
เรื่อง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ CIG-W5 ครั้งที่ 2 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 ตามที่บริษัท  ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)   ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 216,192,158 หน่วย โดยก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิได้ในทุกวันท า
การสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยก าหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตรงกับ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2559  
 
 
 บริษัทใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (CIG-W5) ครั้งท่ี 2 ในวันที่ 30 มิถุนายน  2558 ดังนี้ 
 

1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : 
วันที่ 23-29 มิถุนายน  2558 (เฉพาะวันท าการ) เวลา 9.30 น.ถึง 15.30 น. 
 

2. วันก าหนดการใช้สิทธิ  : 
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
 

3. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ  : 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท  
 

4. เอกสารและหลักฐานในการยื่นความจ านงขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
4.1 ใช้สิทธิโดยการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
 



 
 
4.1.1  แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ  

   (แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือผ่านทางเว็บไซด์ของ 
    บริษัท http://www.coilinter.com) 

4.1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ตาม 
         จ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 
4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอก

แบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ  4 

 
4.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญ  : 

1) บุคคลสัญชาติไทย  :   ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2) บุคคลต่างด้าว  :   ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) นิติบุคคลในประเทศ  :   ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ 

    ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และแนบเอกสาร 
    หลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี   
    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ :  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง 
   ส าเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม  
   (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
5. วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ(แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท) โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ จะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร                      

 

http://www.coilinter.com/


 
 
ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันท าการนับจากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย   “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป  จ ากัด  
(มหาชน) เลขที่บัญชี 324-2-88518-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น  

 
6.  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด ที่ 

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ 
 
  7.  บุคคล และสถานที่ติดต่อในการยื่นแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

น.ส.วรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ์ / น.ส.จุฑาทิพย์ สุดกระโทก 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 
1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 0-2976-5290 ต่อ 174, 175 
โทรสาร 0-2598-2331 

 
 8.  เงื่อนไขอื่นๆ 

 
  หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญส าคัญแสดงสิทธิหรือจ านวนเงินที่

บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญส าคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้อง
ท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันก าหนดใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทจะจัดส่งเงินและใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆเว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 วันท าการนับจากวันสิ้นอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิหากผู้ถือใบส าคัญแสดง 



 
 
 สิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ

ครั้งสุดท้ายสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                 บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 
 
 
 

 
 
                   (นายอารีย์  พุ่มเสนาะ) 
                       กรรมการผู้จัดการ 
 

 
 


