สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
ทีท่ ําการบริษทั ฯ เกีย่ วกับการลดทุน การเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและเพิ่ มทุน
1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ม ีมติให้ดํ าเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 837 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
608,915,628 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 608,914,791 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีค่ งเหลือจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ และเงินสด จํานวน 837 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ก่อนการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน
1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ม ีมติให้เพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 40,594,319 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
608,914,791 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 649,509,110 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 40,594,319 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุน้ สามัญ

40,594,319

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1

รวม
(บาท)
40,594,319

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น

จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ เดิม

40,594,319

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
15 : 1

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินค่าหุ้น
ภายหลังการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ 2564

หมายเหตุ
เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล

2.2 การดําเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.06666667 บาท
3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
สํานักงานบริษทั ฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นที่ม ี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การยื่นขอจดทะบียนลดทุนจดทะเบียน การเพิม่ ทุนจดทะเบียน และเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั จะดําเนินการขออนุญาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ ม
บริษทั จัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม สําหรับการตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยออกเป็ นหุน้ ปั นผล แทนการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริ ษทั พึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1 เพื่อเป็ นการเพิม่ สภาพคล่องในหุน้ บริษทั
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
7. ประโยชน์ที่ผ้ถู ือหุ้นพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับของบริษทั กําหนดไว้
7.2 ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั การจัดสรรหุน้ จ่ายปั นผล และจะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต ทัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริษทั ทีก่ ําหนดไว้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
9. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
2
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
9 มีนาคม 2564
และมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date)
3
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
9 เมษายน 2564
4
จดทะเบียนลดทุน/เพิม่ ทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับตังแต่วนั ทีม่ มี ติ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5
กําหนดจ่ายเงินปั นผล
5 พฤษภาคม 2564
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...............................................
(นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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