
 

ท่ี CIG 047/2561 
 

                 14 กนัยายน 2561 
 

  
เร่ือง แจ้งก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CIG-W7 ครัง้ท่ี 16 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 ตามท่ีบริษัท  ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 7 
(CIG-W7) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 172,956,992 หน่วย โดยก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิได้ในทุกวนัท าการสุดท้าย
ของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวันใช้สิทธิครัง้ ท่ี 16 ตรงกับวันท่ี 28 
กนัยายน 2561 และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  
 
 
 บริษัทใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (CIG-W7) ครัง้ท่ี 16 ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ดงันี ้
 

1. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : 
วนัท่ี 21-27 กนัยายน 2561 (เฉพาะวนัท าการ) เวลา 9.30 น.ถึง 15.30 น. 
 

2. วนัก าหนดการใช้สิทธิ  : 
วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 
 

3. อตัรา และราคาการใช้สิทธิ  : 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท  
 

4. เอกสารและหลกัฐานในการย่ืนความจ านงขอใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
4.1 ใช้สิทธิโดยการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
 
 



 

4.1.1  แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ  
   (แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิสามารถติดตอ่ขอรับได้ท่ีบริษัท หรือผา่นทางเว็บไซด์ของ 
    บริษัท http://www.coilinter.com) 

4.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตาม 
         จ านวนท่ีระบอุยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

 
4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอก

แบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด โดยย่ืนตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัท่ีจะย่ืนกบับริษัท เพ่ือด าเนินการใช้สิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ  4 

 
4.3 หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญั  : 

1) บคุคลสญัชาตไิทย  :   ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2) บคุคลตา่งด้าว  :   ส าเนาหนงัสือเดนิทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
3) นิตบิคุคลในประเทศ  :   ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ท่ีออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อม 

        รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามและประทบัตราส าคญัของ 
        นิตบิคุคล (ถ้ามี)  และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือ 
        ช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) นิตบิคุคลตา่งประเทศ :  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ีออกไมเ่กิน 6 
เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนาม  
และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐานของผู้
มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณีพร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 
5. วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบใุนใบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีบริษัท หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท) โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ
ซือ้หุ้ นสามัญ จะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร                     

http://www.coilinter.com/


 

ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิแตล่ะครัง้
โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ีบญัชี 324-2-88518-3 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแจ้ง
วฒันะ พร้อมน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษัท ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือ
บริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้  

 
6. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด ท่ีเกิดขึน้ 

อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญั 
 
  7.  บคุคล และสถานท่ีติดตอ่ในการย่ืนแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

น.ส.วรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ์  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
1/1 หมู ่7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั 
อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 
โทรศพัท์ 0-2976-5290 ตอ่ 174, 175 
โทรสาร 0-2598-2331 

 
 8.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 

 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัส าคญัแสดงสิทธิหรือจ านวนเงินท่ีบริษัท
ได้รับช าระไมค่รบตามจ านวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบ
ได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบั
หรือกฎหมายตา่งๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทจะจดัส่งเงินและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแตเ่ป็นการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 วนัท าการนบั
จากวันสิน้อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายสิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ 



 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                 บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 
 
                  (นายอารีย์  พุม่เสนาะ) 
                ประธานกรรมการบริหาร 
 

 
 


