สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2559 ณ ที่ทาการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 379,124,282 บาท เป็ น 417,036,710 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน
37,912,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 37,912,428 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

37,912,428
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
37,912,428
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใด ๆ
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร
(ระบุ)

จานวนหุ้น
37,912,428

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
10 : 1

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
-

-

-

-

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น
เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผล
-

หมายเหตุ
หุ้นปั นผล
-

2.2 การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคานวณออกมาเป็ นเศษหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผล
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องเดอะแชมเบอ (The Chamber
Room) โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดย

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่...............-................. จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ



กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่
5 เมษายน 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อจัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เพื่อเป็ นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยออกเป็ นหุ้นปั นผลแทนการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเพิ่มสภาคล่องในหุ้นของบริ ษัท และรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่างๆทุกประเภท
ตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้
7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปั นผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2559
18 มีนาคม 2559
2
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีสิทธิ
4 เมษายน 2559
รับเงินปั นผล (Record Date)
3
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5 เมษายน 2559
4
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
27 เมษายน 2559
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...............................................
( นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม )
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
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