วันที 28 ธันวาคม 2559
เรื อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
สารสนเทศเกียวกับการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน (บัญชี 1)
สารสนเทศเกียวกับการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน (บัญชี 2)
รายงานความเห็นของทีปรึกษาการเงินอิสระ
รายละเอียดเบืองต้ นใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท (SEAOIL-W)
แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
สารสนเทศเกียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพือ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท (SEAOIL-W)
ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิทีผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
ขันตอนการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
แผนทีของสถานทีประชุม

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 ในวันที
19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุ ง เทพบางนา 333 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของบริ ษัทได้ จัดขึนเมือวันที 27 เมษายน
2559 และบริ ษัทได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งและจัดทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวง
พาณิชย์ในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏตาม
สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560

หน้ า 

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นควรเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2559 ทีได้ จดั ขึนเมือวันที 27 เมษายน 2559 ซึงคณะกรรมการเห็นว่าได้ มกี ารบันทึกไว้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามมติของที
ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย
2
การลงมติ วาระนีต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2

พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษั ท มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า ลงทุน ในกิ จ การที ประกอบธุ รกิ จ โรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ซงเป็
ึ นผู้ได้ รับสัญญาซือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) จํานวนรวมทังสิน 10 สัญญา และได้ เปิ ดดําเนินการ
แล้ ว จํานวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ และกิจการทีรับบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั 10 โครงการ
จํานวน 1 กิจการ (โครงการ) ในการเข้ าลงทุนบริ ษัทจะรับโอนกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงหมดด้
ั
วยวิธีการรับโอน
กิจการ ทรัพย์สิน และหนีสินทังหมด จากบริ ษัท ซันนี ภูมิ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท นทลิน จํากัด ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท โดยมีมลู ค่าการเข้ าลงทุนในโครงการรวมทังสินเป็ นเงินจํานวน 188,000,000 บาท โดยรายละเอียดการเข้ าลงทุนปรากฎ
ตามสารสนเทศทีส่งมาด้ วยลําดับที 3 และ 4
การเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเข้ าข่ายป็ นการทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิมเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการ
ทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรืองรายการทีเกียวโยงกัน) เนืองด้ วยบริ ษัท นทลิน จํากัด ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการทีบริ ษัทจะรับโอนเพือการเข้ าลงทุนในโครงการ และเมือคํานวณขนาดของ
รายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้ อยละ ของมูลค่า สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท บริ ษัทจึงต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยการ
เข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึงต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ า
ลงทุนในกิจการทีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซงเปิ
ึ ดดําเนินการแล้ ว จํานวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์
และกิ จการทีรับบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทงั 10 โครงการจํ านวน 1 กิจการ ด้ วยวิธีการรับโอนกิ จการทังหมด
(Entire Business Transfer) และการมอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจในการเจรจา
และเข้ าทําสัญญารับโอนกิจการทังหมด และ/หรื อสัญญาใดๆ ทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพือให้ การเข้ าลงทุนดังกล่าวสําเร็ จลุลว่ ง
การลงมติ

วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ลงคะแนน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
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วาระที 3.

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ าย และการ
แก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ ของบริษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 417,036,710 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
417,036,710 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วจํานวน 415,120,281 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
415,120,281 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนัน บริ ษัทมีห้ นุ จดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 1,916,429 หุ้น มูลค่าทีตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึงเป็ นหุ้นส่วนทีเหลือจากการจัดสรรเพือจ่ายหุ้นปั นผลตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดจะต้ องตัดหุ้นจด
ทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่าย หรื อจําหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิมทุน ยกเว้ นหุ้นของบริ ษัททีจัดสรรไว้ เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้น ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 8/2559 จึงได้ มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน 1,916,429 บาท จากทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท ลงเหลือทุนจด
ทะเบียน 415,120,281 บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ. 4 ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ดังนี
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

415,120,281 บาท

แบ่งออกเป็ น

415,120,281 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1 บาท
415,120,281 หุ้น
ไม่มี หุ้น

(สีร้ อยสิบห้ าล้ านหนึงแสนสองหมืนสองร้ อย
แปดสิบเอ็ดบาท)
(สีร้ อยสิบห้ าล้ านหนึงแสนสองหมืนสองร้ อย
แปดสิบเอ็ดหุ้น)
(หนึงบาท)
(สีร้ อยสิบห้ าล้ านหนึงแสนสองหมืนสองร้ อย
แปดสิบเอ็ดหุ้น)
(-)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นาํ ออกจําหน่าย จํานวน 1,916,429 บาท จากทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท ลง
เหลือทุนจดทะเบียน 415,120,281 บาท และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
การลงมติ

วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ลงคะแนน
วาระที 4

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทประสงค์ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท
(SEAOIL-W) จํานวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัททีจองซือและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิม
ทุนทีออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ตามทีจะกล่าวในวาระ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
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ถัดไป ในอัตราส่วน 1 หุ้นทีได้ รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีราคาเสนอขาย อายุไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่วนั ที
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอตั ราการใช้ สทิ ธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้ สทิ ธิ 3.00
บาท ทังนี อัตราการใช้ สทิ ธิและราคาการใช้ สทิ ธิอาจเปลียนแปลงในภายหลังตามเงือนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดเบืองต้ นของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามรายละเอียดที
เสนอ และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
คณะกรรมการบริ หาร มีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลียนนแปลงข้ อกําหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ ซึงรวมถึงรายละเอียดเกียวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ การเข้ าทํา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง การจัดทําและ
ยืนคําขอและเอกสารต่างๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอืนใดทีเกียวข้ อง ซึง
รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทังดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็ นและสมควรเกี ยวกับ ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที จะซือหุ้น สามัญ
ดังกล่าว และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ สําเร็ จลุลว่ งและ
เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
การลงมติ
วาระที 5

วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุ มัติ การเพิมทุ น จดทะเบี ยน และการแก้ ไขเพิ มเติม หนั งสือ บริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษั ท
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษัทประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพือใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับการลงทุนใน
กิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงใช้ ในการพัฒ นาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต และเพื อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้ เงินทุนในส่วนทีเพิม
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุนของบริ ษัท (แบบ 53-4) ทีได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี รายละเอียด
ปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 7-8 โดยบริ ษัทจะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจํา นวน 276,746,854 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 415,120,281 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่เป็ นจํานวน 691,867,135 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 691,867,135 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงขอเสนอ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทและการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนตามทีระบุไว้ ข้างต้ น ดังนี
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

691,867,135 บาท

แบ่งออกเป็ น

691,867,135 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
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1 บาท

(หกร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมืนเจ็ด
พันหนึงร้ อยสามสิบห้ าบาท)
หกร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมืนเจ็ด
พันหนึงร้ อยสามสิบห้ าหุ้น)
(หนึงบาท)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

691,867,135 หุ้น
ไม่มี หุ้น

(หกร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านแปดแสนหกหมืนเจ็ด
พันหนึงร้ อยสามสิบห้ าหุ้น)
(-)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท 276,746,854 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 415,120,281 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เป็ นจํานวน 691,867,135 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ 691,867,135 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ ของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การลงมติ

วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
สืบเนืองจากการทีบริ ษัทจะเพิ มทุนจดทะเบียนอีกจํ านวน 276,746,854 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท ตามรายละเอียดในวาระที 5 ข้ างต้ น คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย
ลําดับที 6-8
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
และเพือรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 138,373,427 หุ้น เพือเสนอขายในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้ น เดิ ม ต า ม สั ด ส่ วน ต า ม ราย ชื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที มี สิ ท ธิ ใน ก า รจ อ งซื อ หุ้ น ส ามั ญ เพิ ม ทุ น ที ป ราก ฏ ใน ส มุ ด ท ะ เบี ย น
ผู้ถือหุ้นในวันที 27 มกราคม 2560 ซึงเป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิจองซือหุ้นเพิมทุนของบริ ษัท (Record Date) และกําหนด
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ น
วันที 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี
1.1 เสนอขายในอัต ราส่ว นการจองซื อ 3 หุ้น เดิ ม ต่ อ 1 หุ้น ใหม่ กรณี มี เศษหุ้น ให้ ปั ด ทิ ง ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3.00 บาท
1.2 กําหนดวันจองซือและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนในระหว่างวันที 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันทํา
การ)
1.3 เมือมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีได้ จองซือตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้ ว ใน
ระหว่างระยะเวลาการจองซือหุ้นเพิมทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจองซือหุ้นเพิมทุนเกินจากสิทธิ
(Excess Rights) ทีได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน
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1.4

มอบหมายให้ คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลทีคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หาร
ม อ บ ห ม า ย เป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ใ น ก า รพิ จ า ร ณ า จั ด ส รร หุ้ น เพิ ม ทุ น ส่ ว น ที เห ลื อ จ า ก ก า ร ที
ผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สทิ ธิจองซือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีแสดงความจํานงจะซือหุ้นเพิมทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายทีจองเกินสิทธิดงั กล่าว จนกระทังไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
1.5 ในกรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนน้ อยกว่าหุ้นส่วนทีเหลือจาก
การจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนทีเหลือนันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีจองซือเกินกว่าสิทธิตามทีระบุในใบจอง
ซือสําหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าว และชําระค่าจองซือหุ้นดังกล่าวทังหมดทุกราย
1.6 ในกรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนมากกว่าหุ้นส่วนทีเหลือจาก
การจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนทีเหลือนันตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย ซึงการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนินไปจนกระทังไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร ทังนีบริ ษัทจะคืนเงินค่าจอง
ซือหุ้นสามัญสําหรับส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่มีดอกเบียภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับ
จองซือหุ้น
อนึง หากยังมีห้ ุนสามัญ เพิ มทุน เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) บริ ษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดย
การตัดหุ้นสามัญเพิมทุนทีไม่ได้ จําหน่ายออก
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ทีจองซือเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่วา่ กรณีใดจะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือหุ้นสามัญ
เพิมทุนเกิ นกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะทีเพิมขึนจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดทีต้ องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ ( Tender
Offer) ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ และในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามทีระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ซึงปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีได้ ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ ษัท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 138,373,427 หุ้น เพือรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นที
ออกใหม่ (SEAOIL-W) ซึงออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัททีจองซือและได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือเนืองจากไม่มีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทีออกใหม่ บริ ษัท
จะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป
นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร
หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและ
เกียวเนืองกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ รวมถึงการกําหนดหรื อเปลียนแปลงระยะเวลาการจองซือและรับ
ชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดราคา เงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวได้
ตามทีเห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/
หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง
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การลงมติ

วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 7

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว และเพือให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุม
สะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทจัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตังแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจะแต่งตังบุคคลอืนมา
เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังนี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิงทีส่งมา
ด้ วยลําดับที 11) และยืนต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
ตามรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 9 เพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
อนึง บริ ษัทได้ กําหนดให้ วนั ที 25 พฤศจิกายน 2559 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีจะมีสิทธิเข้ าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 1/2560 (Record Date) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชื อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที 28 พฤศจิกายน 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร)
ประธานกรรมการ
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