สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (SEAOIL-W)
ของ
บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
1.

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่มีมติ
ให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2.

ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน
276,746,854 บาท จากเดิมจานวน 415,120,281 บาท เป็ นจานวน 691,867,135 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 276,746,854 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท และอนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
138,373,427 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 138,373,427 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซึ่งจะ
ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีการจองซื อ้ และชาระราคาค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริ ษัทจะ
ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครัง้ นี ้ โดยกาหนดให้ วนั ที่ 27 มกราคม
2560 เป็ นวันที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรร
ดังนี ้
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีการจองซื ้อและชาระราคาค่า
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริ ษัทจะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็ นดังนี ้

2.1

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้น

: หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
: 415,120,281 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
ก่ อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
• หุ้นสามัญ จานวน 415,120,281หุ้น
• หุ้นบุริมสิทธิ จานวน - หุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
: 691,867,135 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
ภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีท่ ี
• หุ้นสามัญ จานวน 691,867,135 หุ้น
• หุ้นบุริมสิทธิ จานวน - หุ้น
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มีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนครบทัง้ จานวน)
จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น

: 138,373,427 หุ้น

อัตราส่ วนเสนอขาย

: 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง)

ราคาเสนอขายต่ อหุ้น

: 3.00 บาท

วิธีการจัดสรร

: บริ ษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 138,373,427 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 27 มกราคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ
ได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้ รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื ้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษ
หุ้นให้ ปัดทิ ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท
1.2 กาหนดวันจองซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่
14-17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (เฉพาะวันทาการ)
1.3 เมื่อมีห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จอง
ซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
ว ในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น
เพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจาก
สิทธิ (Excess Rights) ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน
1.4 มอบหมายให้ คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจใน
การพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สทิ ธิ
จองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจานงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายทีจ่ องเกินสิทธิดงั กล่าว
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
1.5 ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ น
จานวนน้ อยกว่าหุ้นส่วนทีเ่ หลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรร
หุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุใน
ใบจองซื ้อสาหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าว และชาระค่าจองซื ้อหุ้น
ดังกล่าวทังหมดทุ
้
กราย
1.6 ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ น
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จานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรร
หุ้นส่วนที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละราย ซึง่ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ
เหลือจากการจัดสรร ทังนี
้ ้บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับ
ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วัน
นับจากวันปิ ดรับจองซื ้อหุ้น
อนึง่ หากยังมีห้ นุ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) บริ ษัทจะ
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ไม่ได้ จาหน่ายออก
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่วา่
กรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีจ่ องซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิ
รายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่
ต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และใน
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ ปัจจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัท
ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ได้ ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท
2.2

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W)
ประเภทและชนิดของใบสาคัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และ
แสดงสิทธิ
เปลีย่ นมือได้ (SEAOIL-W) โดยจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีม่ ีการจองซื ้อ
และชาระราคาค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเกินจากสิทธิ
(Excess Rights)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 138,373,427 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

0.00 บาท (ศูนย์บาท)
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อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
(อาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (“ข้ อกาหนดสิทธิ”))

ราคาการใช้ สิทธิ

3.00 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วสาหรับหุ้นเพิ่มทุนทีอ่ อกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ซึง่ จะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 แต่ไม่
เกิน 1 ปี นบั จากได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 138,373,427 หุ้น หรื อเท่ากับร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจากที่ได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 138,373,427 หุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
เรี ยบร้ อยแล้ ว

วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีการจองซื ้อและชาระราคาค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินสิทธิ ในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ได้ รับการจัดสรร ต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีมี
เศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน
ทังนี
้ ้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ
จัดสรรทังหมด
้
บริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจานวน
ดังกล่าว ซึง่ จะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าทีจ่ ดั สรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ลงตัว
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เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้
สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวนได้
ทุกวันทาการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน
ธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิ)
โดยวันใช้ สทิ ธิครัง้ แรกจะตรงกับวันทาการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน 2560
ภายหลังจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สทิ ธิครัง้ แรก) และวันใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ าย)
ทังนี
้ ้ หากวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ ใช้ สทิ ธิในวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อไม่ได้ ใช้ สทิ ธิในวันใช้ สทิ ธิใดๆ
สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สทิ ธิได้ ในวันใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อไป ตลอดอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว ใบสาคัญ
แสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป

ระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจะต้ อง
แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันใช้ สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายให้ แสดงความ
จานงในการใช้ สทิ ธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ สิทธิ

เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ เป็ นเหตุตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดง
สิทธิ

บริ ษัทจะต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
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(1)
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัฐของบริ ษัทอันเป็ น
ผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2)
เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดในราคาต่อหุ้นของหุ้นสุทธิตอ่ หุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซงึ่ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท
(3)
เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ(เช่นหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอ่
หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(4)
เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริ ษัท
(5)
เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล สาหรับการ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(6)
ในกรณีที่มเี หตุการณ์ใดๆอันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆนันไม่
้ ได้ กาหนดอยูใ่ นข้ อ (1) –
(5) บริ ษัทจะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรื อ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ (หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W
แทนอัตราการใช้ สทิ ธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SEAOIL-W ด้ อยกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่นๆ

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจ
พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่ รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้ สทิ ธิแปลง
สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญ การเข้ าทา เจรจา ตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่นคาขอและ
เอกสารต่างๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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รวมทังด
้ าเนินการใดๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ดังกล่าว และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ สาเร็จลุลว่ งและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมทังเหตุ
้ ที่ทาให้ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/
หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการหรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายหรื อคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณา
3.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้น
สามัญของบริษัท (SEAOIL-W)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้ กาหนดให้ วนั ที่ 27 มกราคม 2560
เป็ นวันที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มกราคม 2560

4.

กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1. ระยะเวลาจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วันทาการ)
ในระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.)
4.2. สถานที่รับจองซือ้ และชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณ สาเริ ง พิมพ์สวุ รรณ

โทรศัพท์ (662) 659-7000 ต่อ 8133 หรื อ

คุณ จักรพงศ์ งามลาใย

โทรศัพท์ (662) 659-7000 ต่อ 8131

4.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W)
4.3.1 กรณีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ หรือน้ อยกว่ าสิทธิท่ ไี ด้ รับการ
จัดสรร
ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท (SEAOIL-W) ตามสิทธิ หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรจะได้ รับการจัดสรรทังจ
้ านวน
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4.3.2 กรณีท่ มี หี ้ ุนสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจองซือ้ ของผู้ถอื หุ้นเดิมตาม
สิทธิ หรือมีห้ นุ คงเหลือไม่ ว่ากรณีใด ๆ
บริ ษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W) และชาระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
(SEAOIL-W) และชาระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้
(ก) ในกรณีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจานวนมากกว่าจานวนหุ้น
สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญ
และชาระเงินค่าหุ้นสามัญทีจ่ องซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือ
หุ้นที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินการไป
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ปิดรับการ
จองซื ้อหุ้น
(ข) ในกรณีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจานวนน้ อยกว่าจานวนหุ้น
สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญ
เกินกว่าสิทธิและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทา
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะทีเ่ พิ่มขึ ้นจนถึงหรื อ
ข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
และในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท ซึง่
ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ได้ ออกจาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท
อนึง่ ในกรณีที่มเี ศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรื อและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเกิดขึ ้นในขันตอน
้
ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท (SEAOIL-W) ให้ ปัดเศษของหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธินนทิ
ั ้ ้ง
4.4. วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.4.1. วิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้ องกรอกรายละเอียด
ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อและชาระเงิน
ค่าหุ้นเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ที่ตวั แทนการรับจองซื ้อฯ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื ้อ และชาระเงินค่า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ผ่านระบบ Bill Payment เท่านัน้
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4.4.1.1. กรณีชาระด้ วยการโอนเงินผ่ าน Bill Payment
ในกรณีชาระด้ วยการโอน ผู้ถือหุ้นเดิมต้ องใช้ ใบนาฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่
5) โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุ Ref.1 เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และระบุ Ref.2
เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื ้อหุ้น (สิง่ ที่ส่งมาด้ วยลาดับที่
4) และต้ องชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านันโดยไม่
้
เสีย
ค่าใช้ จ่าย และกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ใน Bill Payment
รับเอกสารจองซื ้อระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วัน
ทาการ) ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.)
4.4.1.2. กรณีชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ (ลงวันที่ไม่ เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2560)
ในกรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชี
เดียวกันภายในวันทาการถัดไป โดยขีดคร่ อมเพื่อเข้ าบัญชี โดยเฉพาะ (AC Payee Only) จ่าย
“บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซื ้อหุ้น” เข้ า ธนาคาร กรุงศรี ยธุ ยา จากัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล
เวิ ลด์ บัญ ชี ก ระแสรายวัน เลขที่ 511-0-00004-5 โดยใช้ แ บบฟอร์ มใบน าฝาก Bill payment ที่
กาหนด
รับเอกสารการจองซื ้อตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 9.00-16.00น และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในเวลา 12.00 น พร้ อมกับแนบใบแจ้ งการชาระเงิน (Bill-Payment) ที่กรอกรายละเอียดเป็ นที่
เรี ยบร้ อย และกรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ จู องซื ้อสัง่ จ่ายเช็คบุคคล หรื อเช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อนามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน
4.4.2. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อ
• ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และชาระเงินค่าจองซื ้อ
แล้ ว ไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
• ในกรณีชาระค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ การชาระเงินค่าจองซื ้อจะ
สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทาการขึ ้นเงินตามเช็คเรี ยบร้ อยแล้ ว และการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนการรับจอง
ซื ้อฯสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้
• หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการชาระเงินค่า
จองซื ้อและดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
จองซื ้อได้ ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจองซื ้อ หรื อบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื ้อฯ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้ วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท
และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื ้อฯ) ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนภายในกาหนดระยะเวลาการจอง
ซื ้อตามที่กาหนด หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริ ษัทฉบับนี ้ หรื อนาส่งเอกสารประกอบการจองซื ้อ
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•

•

•
•

ไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื ้อฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว และบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนการ
รับจองซื ้อฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ กรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้ วน ไม่ชัดเจน หรื อไม่
สัมพันธ์ กัน บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื ้อฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ ข้อมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนการรับจองซื ้อฯ มีสทิ ธิที่จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคั ญแสดงสิทธิฯ และบริ ษัท
และ/หรื อ ตัวแทนการรั บจองซือ้ ฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทังในรอบแรก
้
หรื อการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินสิทธิทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกิน
กว่าจานวนร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท หรื อ ทาให้ ผ้ ู ถือหุ้นที่
จองซื ้อเกินสิทธิ ถือครองหุ้นของบริ ษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึง หรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(“ประกาศ ทจ. 12/2554”) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นต่างด้ าว/ผู้ถื อหุ้นดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าว/ผู้ถื อ หุ้น
ดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ เพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านัน้ บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นราย
ดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อฯ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผ้ จู องซื ้อ (ตามที่
ระบุในข้ อ 5.6)
บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อฯ งดรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯทางไปรษณีย์ และโทรสาร
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมได้ รับใบรับรองการจองซื ้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม
จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ รับ
ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เท่านัน้ หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้ รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อ
ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ ชุดเดียวกัน ผู้จองซือ้ อาจได้ รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามสิทธิทงหมดที
ั้
่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัท และ/หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามที่เห็นสมควร หรื อไม่ จดั สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อ และการชาระเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื ้อ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริ ษัทฯ
4.5. เอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
4.5.1. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคูใ่ บสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้น (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4) 1 ฉบับ
เท่านัน้
4.5.2. หลักฐานการชาระเงิน ได้ แก่
• ใบนาฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริ ง (กรณีชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ด้ วยการโอนเงิน) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5) หรื อ
• เช็ค หรื อเช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ ภายใน 1 วัน ท าการเท่ า นัน้ ) พร้ อมกั บ ใบน าฝากแบบ Bill Payment ที่ ไ ด้ รั บ การกรอก
รายละเอียดในแบบ Bill Payment อย่างครบถ้ วน ที่ระบุชื่อ -นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10
หลัก และเลขประจาตัวประชาชนจานวน 13 หลัก พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อนามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ทางตัวแทนการรับจองซื ้อ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่รับจองซื ้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์
ที่ผ้ จู องซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทมีบญ
ั ชีซื ้อขาย(และเป็ นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจอง
ซื ้อมาส่งกับตัวแทนรับจองซื ้อ) ไม่ดาเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้ งการชาระเงินผ่านระบบ
Bill Payment
4.5.3. ใบรั บรองการจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี ) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4) ซึ่ง ออกโดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ และได้ จัดส่งไปทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแยกกรอกใบจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบคูใ่ บสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้น 1 ฉบับเท่านัน้
4.5.4. เอกสารประกอบการแสดงตน
• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่
ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ องในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่ อ/ชื่ อสกุลไม่ตรงกับชื่ อผู้ถือ หุ้น ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 หรื อในใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ให้
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แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล(ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
• นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการ
รั บรองลายมือชื่ อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรั บรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูต ไทย หรื อ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
4.5.5. หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี ที่มอบหมายให้ ผ้ ูรับมอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื ้อ และผู้รับมอบอานาจซึง่ ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
4.5.6. สาหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื ้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
จองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านัน”
้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3) เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ ลายมื อ ชื่ อ ในเอกสารประกอบการแสดงตนทุก ฉบับ ต้ อ งตรงกับ ลายมื อ ชื่ อ ที่ ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท
4.6. การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการคืนเช็คค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าสิทธิของตนและ
ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทังในส่
้ วนที่จองซื ้อตามสิทธิและส่วนที่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถ้ วนแล้ ว แต่ไม่ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนตามที่แสดงความจานง หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิ บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อฯ จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ตัวแทนการรั บจองซือ้ ฯ จะ
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ดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ปิ ด
การจองซื ้อหุ้น และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ วัน ที่ 30 มกราคม 2560 กรณี ก ารรั บ คื น เงิ น เป็ นเช็ ค นัน้ ผู้ จองซื อ้ จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนการรับจองซื ้อฯ อีกต่อไป
4.7. วิธีการส่ งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.7.1. ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์
อยู่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ ู จอง
ซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
4.7.2. ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” จองซื ้อ
จะต้ องกรอกข้ อมูลพร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะ
ผู้ที่ประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” และกรอก
ข้ อมูลใน “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)”
โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้ แก่ตัวแทนรั บจองซือ้ ด้ วย โดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อภายใน 7 วันทาการ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
4.7.3. ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อประสงค์ จะขอรับใบหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ในนามของผู้จองซื ้อ ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ตามจานวนที่
ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั
ปิ ดการจองซื ้อหุ้น
4.8. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
4.8.1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อหุ้น
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรั บจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ โดยการจองซื ้อจะ
สมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าหลักทรัพย์ได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4.8.2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มิได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรื อมิได้ ชาระเงินตามวัน
และเวลาที่กาหนด หรื อเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามวันที่ที่
สัง่ จ่าย บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ในครัง้ นี ้
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4.8.3. หากจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ มากกว่า
จานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษั ทฯ ได้ รับจากการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นหลัก
4.8.4. หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ น้ อยกว่า
จานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะใช้ ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามั ญเพิ่มทุน
ควบคูก่ บั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ เห็นสมควร
4.8.5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจอง) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเข้ า
บัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง โดยชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้
จองซื ้อ หากระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบุเลขที่บญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าบัญชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นและใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ หรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ คืน และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การส่งมอบหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยออกใบหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามจานวนที่
ได้ รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื ้อและจัดส่งใบหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิฯให้ ตามชื่อที่อยูท่ ี่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ภายใน 15 วันทาการ
นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นและใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขาย
4.8.6. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขในการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท วิธีการชาระเงินค่าจอง
ซื ้อหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรคหรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้
หลักทรัพย์ของบริ ษัท
4.8.7. กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่นาส่งเอกสารตามที่กาหนดภายในระยะเวลาการจองซือ้ อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถระบุตวั ตนของผู้จองซื ้อได้ บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์
และบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
5.

วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นเงินทุนสาหรั บการลงทุน ในกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมถึงใช้ ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต ประมาณ 188,000,000 บาท ทังนี
้ ้ คาดว่า
ช่วงเวลาที่จะใช้ เงินที่ได้ จากการระดมทุนนันจะอยู
้
ใ่ นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 227,000,000 บาท บริ ษัทจะนามาใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท คือ
1) Seaoil Offshore Limited ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 90 ล้ านบาท
2) Seaoil Petroleum Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 137 ล้ านบาท ในการขยายตลาด และการเพิ่ม
ศักยภาพในการขายน ้ามัน โดยจะทาให้ มีปริ มาณการซื ้อขายเพิ่มขึ ้น ซึ่งส่งผลให้ ความสามารถในการทา
กาไรเพิ่มขึ ้น
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ทังนี
้ ้ หากการลงทุนในโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าวไม่ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีแผนที่จะใช้ เงิน ในส่วนที่เพิ่มในการปรับปรุ งโครงการโรงกลัน่ คอนเดนเสทประมาณ 180 ล้ านบาท และ
นาไปใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องของบริ ษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1 บริ ษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อการเข้ าลงทุนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 10 โครงการ
ซึง่ คาดว่าจะสามารถสร้ างผลตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ต่อปี
6.2 บริ ษัทมีแหล่งเงินทุนสาหรับนาไปใช้ ลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต รวมทังน
้ ามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ
เสริ มสภาพคล่องสาหรับการดาเนินธุรกิจและความแข็งแรงทางโครงสร้ างเงินทุน

7.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้
7.2. สิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โดยมีสิทธิในการได้ รับเงินปั นผลนับจากวันที่ได้ ใช้ สิทธิและมีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

8.1. ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
-

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังจ
้ านวนจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทาให้ จานวนหุ้นชาระแล้ วไม่
เปลีย่ นแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

-

ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวนแต่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิมใิ ช่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วน
การถือหุ้นลดลงประมาณร้ อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

8.2. ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญสิทธิ : หุ้นของ
บริ ษัท จะได้ รับผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution) ประมาณร้ อยละ 8.39
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-

หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่นามาใช้ ในการคานวณผลกระทบด้ านราคา ได้ แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทาการก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ : หุ้นของบริ ษัท จะได้ รับผลกระทบด้ านราคา (Price
Dilution) ประมาณร้ อยละ 13.42
หมายเหตุ : ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่นามาใช้ ในการคานวณผลกระทบด้ านราคา ได้ แก่ ราคาถัวเฉลี่ย 7 วันทาการก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 (วันที่มีการประชุมคณะกรรมการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 4.51 บาทต่อหุ้น
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัทจดทะเบียน
1.

2.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ
บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สถานที่ตงั ้
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-398-9850-1
โทรสาร
02-398-9852
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
2.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ นทลิน จดทะเบียนและจัดตังเป็
้ นนิติบคุ คลเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม 1,000,000 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI : Market for Alternative Investment) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
บริ ษั ท บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย นรวมทัง้ สิ น้ 417,036,710 บาท และมี ทุน ที่ อ อกและช าระแล้ ว จ านวนจ านวน
415,120,281 บาท
กลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทได้ แก่
1. ธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่นให้ แก่ ลกู คา้ ทางทะเลและลูกค้ าทางบก
กลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้จดั จาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงและน ้ามันหล่อลื่นสาหรับเครื่ องยนต์ โดยลูกค้ าจะเป็ นผู้
กาหนดคุณสมบัติ (Specification) ของน ้ามันเชื ้อเพลิงและน ้ามันหล่อลื่น โดยเมื่อบริ ษัทได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
แล้ ว บริ ษัทจะจัดหาสินค้ าจากผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่ในประเทศหรื อผู้ค้าส่งน ้ามันทังในประเทศ
้
เช่น บริ ษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากั ด (มหาชน) บริ ษัท เชฟรอน
(ไทย) จากัด บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
ความต้ องการของลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในกรณีลกู ค้ ามีความต้ องการให้ บริ ษัทเป็ นผู้ขนส่งน ้ามันให้ บริ ษัทจะว่าจ้ างผู้ขนส่ง
อิสระที่มีคณ
ุ ภาพและความน่าเชื่อถือดาเนินการจัดส่งให้ แก่ลกู ค้ ายังจุดหมายปลายทางที่ลกู ค้ ากาหนด โดยจัดส่ง
น ้ามันทางเรื อขนส่งน ้ามัน (Barge) ให้ แก่เรื อของลูกค้ าที่จอดอยูก่ ลางทะเล และในกรณีที่เรื อของลูกค้ าจอดเทียบ
ท่า บริ ษัทอาจจะจัดส่งน ้ามันทางรถบรรทุกน ้ามันหรื อทางเรื อขนส่งน ้ามัน สาหรั บลูกค้ าทางบกบริ ษัทจะจัดส่ง
น ้ามันทางรถบรรทุกน ้ามัน ทังนี
้ ้ ประเภทน ้ามันที่บริ ษัทจัดจาหน่ายมีดงั ต่อไปนี ้
(ก) น ้ามันเชื ้อเพลิงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
น ้ามันดีเซลหมุนเร็ ว (High Speed Diesel) จัดเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่มีปริ มาณการจาหน่ายสูงที่สดุ ใน
ประเทศ โดยในปี 2556 - 2558 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 56.75 ร้ อยละ 56.58 และร้ อยละ 55.19 ของน ้ามัน
เชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่จาหน่ายภายในประเทศ ตามลาดับ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน) เนื่องจากมี
คุณสมบัติเหมาะสาหรับเครื่ องยนต์ดีเซลที่มีรอบหมุนเร็ วกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น เรื อบรรทุกน ้ามัน เรื อประมง
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เรื อโดยสาร รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องจักรทางการเกษตร และเครื่ องจักรที่ใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
น ้ามันเตา (Fuel Oil) จัดเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สาคัญที่สดุ ในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใช้ ง่าย
ให้ ความร้ อนสูง ไม่มีขี ้เถ้ า และน ้ามันเตาช่วยลดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ จากการเผาไหม้ ที่ออกสูบ่ รรยากาศ ทังนี
้ ้
ในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน ้ามันปิ โตรเลียมน ้ามันเตามีราคาต่าที่สดุ ซึ่งน ้ามันเตามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมแก่
เครื่ องยนต์เรื อ หม้ อไอน ้า (Boiler) ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี ้น ้ามันเตายังอาจใช้ ได้ กบั เครื่ องดีเซลขนาด
ใหญ่ที่มีรอบการหมุนต่าถึงปานกลางที่ใช้ ในการขับเคลื่อนเรื อเดินทะเลและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า โดยในปี 2556 2558 ปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันเตามีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 5.85 ร้ อยละ 5.57 และร้ อยละ 5.14 ของน ้ามัน
เชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่จาหน่ายภายในประเทศ ตามลาดับ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
นา้ มันเบนซิน (Gasoline) เป็ นเชือ้ เพลิงที่ระเหยได้ ง่าย โดยนา้ มันเบนซินได้ มาจากการผสม
น ้ามันเบาหลายชนิดในอัตราที่เหมาะสม และปรุงแต่งด้ วยสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพของน ้ามันตาม
ข้ อกาหนดของกระทรวงพลังงาน ซึ่งน ้ามันเบนซินเป็ นน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เหมาะสาหรับใช้ งานกับเครื่ องยนต์เบนซิน
ชนิดสันดาปภายในโดยมีหวั เทียนเป็ นเครื่ องจุดระเบิด โดยประเภทของน ้ามันเบนซินสามารถจาแนกได้ ตามค่า
ออกเทน ได้ แก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็ นต้ นโดยในปี 2556 – 2558 ปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันเบนซินมี
สัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 22.34 ร้ อยละ 23.01 และร้ อยละ 24.45 ของน า้ มัน เชื อ้ เพลิง ทัง้ หมดที่ จ าหน่ า ย
ภายในประเทศ ตามลาดับ (ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี ก ารจัดจ าหน่ายน า้ มัน เบนซิน ตามความต้ องการของลูกค้ า ซึ่ง เป็ น ผู้ค้ านา้ มัน
เชื อ้ เพลิงในต่างประเทศ โดยบริ ษัททาการจัดหานา้ มันเบนซิ นจากภายนอกประเทศ เพื่อจัดส่งให้ กับลูกค้ า
ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ทาการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้ า
น ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ทังนี
้ ้ ผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิงที่มีปริ ม าณการค้ าน ้ามัน
เชื อ้ เพลิง แต่ละชนิดหรื อรวมกันทุกชนิด ปี ละ 30,000 เมตริ กตัน (ประมาณ 36 ล้ านลิตร) ขึน้ ไปแต่ยังไม่ถึ ง
100,000 เมตริ กตัน (ประมาณ 120 ล้ านลิตร) หรื อกรณีเป็ นผู้ค้าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริ มาณ
ไม่ถึง 50,000 เมตริ กตันต่อปี แต่เกิ น 30,000 เมตริ กตัน หรื อเป็ นผู้ค้าที่มีขนาดของถังที่ สามารถเก็ บ น า้ มัน
เชื ้อเพลิงแต่ละชนิดหรื อรวมกันทุกชนิดได้ เกิน 200,000 ลิตร โดยปริ มาณการค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงประจาปี ดงั กล่าว
หมายถึง ปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิดที่นาเข้ ามาในประเทศ ซื ้อ กลัน่ ผลิตหรื อได้ มาในปี หนึง่ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึง
ปริ มาณที่จดั หามาเพื่อการสารองตามกฎหมาย
(ข) น ้ามันหล่อลืน่
น ้ามันหล่อลื่น ประกอบไปด้ วยส่วนประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน คือ น ้ามันพื ้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ
น ้ามันเครื่ องมีหน้ าที่ลดแรงเสียดทานของวัตถุชิ ้นที่เสียดสีกนั อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ สมบัติในการไหลผ่านหมุ นเวียนไป
ตามจุดต่างๆ ซึ่งจะช่วยระบายความร้ อนของเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรต่างๆ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส ทา
ความสะอาดเขม่าและเศษโลหะภายในเครื่ องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและกรดต่างๆ และป้องกันกาลัง
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อัดของเครื่ องยนต์รั่วไหล เป็ นต้ นน ้ามันหล่อลื่นมีหลายประเภท ซึ่งเหมาะสาหรับใช้ ในเครื่ องยนต์หรื อเครื่ องจักรที่
ต่างกันไป
บริ ษัทจาหน่ายน ้ามันหล่อลื่นที่ใช้ กบั เครื่ องยนต์ ได้ แก่ น ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ น ้ามันเกียร์ น ้ามัน
ไฮโดรลิค น า้ มัน หล่อ ลื่น สาหรั บ เครื่ อ งยนต์ ห ลัก (Main Engine) น า้ มัน หล่อ ลื่น เทอร์ ไบน์ แ ละน า้ มัน หล่อ ลื่น
คอมเพรสเซอร์ (Turbine & Compressor) เป็ นต้ น
2. ธุ รกิจบริ การจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้ บริ การอื่นๆ บริ ษัทมีการประกอบธุรกิจบริ การโดย
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
(ก) ธุรกิ จบริ การด้ านอาหาร ทาความสะอาด และซักรี ด (Catering and Services / Catering
and Housekeeping Service) สาหรับพนักงานประจาในธุรกิจขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซบนเรื อพักอาศัย (Accommodation
Barge) บนแท่นพักอาศัยในทะเล (Accommodation Rig) และในแหล่งขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซทังในทะเลและบนบก
้
โดย
ลักษณะการให้ บริ การ Catering and Housekeeping Service สามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
-

การให้ บริ การด้ านอาหาร จัดเตรี ยมอาหารและเสริ ฟอาหารให้ แก่ผ้ พู กั อาศัยและผู้มา
เยือน ตลอดจนการเตรี ยมอาหารกล่องสาหรับผู้ที่ต้องออกไปทางานนอกเรื อพักอาศัย

-

งานดูแลความสะอาด ทาความสะอาด จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องใช้ ต่าง ๆ ตลอดจนการ
ดูแลเรื่ องการกาจัดแมลงและการจัดการขยะ ให้ สถานที่สว่ นกลาง รวมถึงห้ องพักอาศัย
ให้ ถกู สุขลักษณะ

-

การบริ การด้ าน ซัก อบ รี ด ดูแลในด้ านความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของ
ผ้ าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ าห่ม ผ้ าเช็ดตัว เตียงนอน และซักรี ดเสื ้อผ้ าให้ แก่ผ้ พู กั อาศัย
และผู้มาเยือน

การให้ บริ การบนเรื อพักอาศัยดังกล่าว บริ ษัททาสัญญารั บจ้ างให้ บริ การด้ าน Catering and Housekeeping
Service จากบริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จากัดซึง่ เป็ นผู้รับสัมปทานในการจัดหาเรื อพักอาศัย
(ข) ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารจัด หาวัต ถุดิบ เพื่ อ ใช้ ในการเตรี ย มอาหาร จัด หาเสบี ย ง และบริ ก ารอื่ นๆ
(General Supply) เป็ นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ Catering and Service โดยเป็ นการให้ บริ การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ใน
การเตรี ยมอาหาร จัดหาเสบียง และบริ การอื่นๆ ให้ กับเรื อเดินทะเลและแท่นขุดเจาะนา้ มันในทะเล เช่น อาหาร นา้
เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ นโดยบริ ษัทจะจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการจัดเตรี ยมอาหาร เสบียงอาหาร และสินค้ าหรื อบริ การอื่นๆ
ที่ได้ คณ
ุ ภาพและถูกสุขอนามัยตามความต้ องการของลูกค้ าให้ แก่เรื อเดินทะเลต่างๆ รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน ้ามันในทะเล
ซึ่งมีความต้ องการอาหาร เสบียงและวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดาเนินงาน ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการ
อนุมัติจาก ปตท.สผ. สาหรั บการเป็ นผู้ให้ บริ การ (Vender List) ในธุรกิ จ Catering and Housekeeping Service ตาม
พื น้ ที่ ที่ ก าหนด ท าให้ บ ริ ษั ท สามารถเข้ า ไปร่ ว มประมูลเพื่ อ ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารด้ า น Catering and Housekeeping
Service ให้ แก่ ปตท.สผ. ได้ เอง และได้ รับสัญญาให้ บริ การด้ าน Catering and Housekeeping กับ ปตท.สผ. ดังนี ้
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-

เดื อ นกรกฎาคม 2556 ได้ รั บ สัญ ญาให้ บ ริ ก ารด้ า น Catering and Housekeeping
สาหรับพนักงานประจาแหล่งขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซสิริกิติ์ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร

-

เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ได้ รั บ สัญ ญาให้ บ ริ ก ารด้ า น Offshore Catering, Laundry,
Cleaning and Housekeeping Services กับ ปตท.สผ. สาหรับพนักงานประจาแท่นขุด
เจาะน ้ามันและก๊ าซในอ่าวไทย

ทังนี
้ ้การให้ บริ การในธุรกิจด้ านอาหาร ทาความสะอาด และซักรี ด (Catering and Housekeeping
Service) บริ ษัทได้ ทาสัญญาว่าจ้ างบริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จากัด เป็ นผู้จัดเตรี ยม/จัดหาอาหารและซักรี ด
เนื่องจากเป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้ บริ การด้ านอาหาร การทาความสะอาด และซักรี ด และมีความ
พร้ อมด้ านบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรต่างๆ เพื่อการให้ บริ การมีคณ
ุ ภาพ
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดของบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยทังหมด
้
4 บริ ษัทตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนการ ทุนจดทะเบียนและ
ถือหุ้น %
เรียกชาระแล้ ว

1. Sea Oil Energy Limited

ลงทุนในบริ ษัทอื่น

100.00

1 USD

2. Sea Oil Offshore Limited

ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง

100.00

30,000 USD

3. Sea Oil Petroleum Pte.Ltd.

ธุรกิจจาหน่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง

75.00

1,000,000 USD

4. บจ. นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์

ผลิตและจาหน่ายโซลเว้ นท์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

100.00

150,000,000 บาท
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สัดส่ วนการ ทุนจดทะเบียนและ
ถือหุ้น %
เรียกชาระแล้ ว

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

5. Pan Orient Energy (Siam) Ltd.

ธุรกิจเกี่ยวกับการสารวจ พัฒนาและ
ผลิตน ้ามันปิ โตรเลียมและก๊ าซ
ธรรมชาติ

2.2

49.99

19,728 USD

ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อยปี 2556-2558 และงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2559
31-ธ.ค.-57
ล้ านบาท

31-ธ.ค.-58

ร้ อยละ

ล้ านบาท

31-ก.ย.-59

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

549

44.75

342

15.77

294

12.84

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

627

51.13

410

18.90

494

21.59

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

สินค้ าระหว่างทาง

0

0.00

3

0.13

1

0.05

23

1.91

15

0.67

18

0.79

1,200

97.79

769

35.47

807

35.27

เงินฝากประจาทีต่ ิดภาระค ้าประกัน

0

0.00

0

0.00

1

0.03

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

เงินลงทุนในการร่วมค้ า

0

0.00

1,342

61.91

1,308

57.15

18

1.43

18

0.81

18

0.77

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทย่อย

0

0.00

0

0.00

0

0.00

อุปกรณ์ - สุทธิ

3

0.23

6

0.27

126

5.49

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

3

0.22

3

0.14

3

0.13

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี

4

0.34

2

0.11

2

0.08

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

0

0.00

28

1.28

25

1.08

27

2.21

1,399

64.53

1,482

64.73

1,227

100.00

2,167

100.00

2,289

100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

เงินลงทุนทัว่ ไป - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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31-ธ.ค.-57
ล้ านบาท ร้ อยละ
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หุ้นกู้สว่ นที่ถึงกาหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หุ้นกู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

31-ธ.ค.-58
31-ก.ย.-59
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

80
56
7

6.55
4.57
0.53

0
75
0

0.00
3.46
0.01
0.66
4.13

0
123
0
998
6
1,126

1.00
5.37
0.00
43.59
0.26
49.22

3
146

0.25
11.90

14
89

0
2
2
148

0.00
0.18
0.18
12.09

996
3
999
1,089

45.97
0.13
46.10
50.23

0
3
3
1,130

0.00
0.15
0.15
49.36

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
จานวน 417,036,710 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

315

25.68

379

17.49

417

18.22

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
จานวน 415,120,281 หุ้น
ราคาหุ้นละ 1 บาท

210

17.12

360

16.61

415

18.14

162
525

13.20
42.80

582
0

26.85
0.00

656
0

28.67
1.00

18
162
1
1,078
0
1,078
1,227

1.47
13.23
0.10
87.91
0.00
87.91
100.00

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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23
1.07
114
5.24
0
0.00
1,079 49.77
0
0.00
1,079 49.77
2,167 100.00

23
1.02
59
2.58
-1 -0.04
1,153 50.37
6
0.27
1,159 50.64
2,289 100.00

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จากการร่ วมค้ าและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้ า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี

31-ธ.ค.-57
ล้ านบาท
ร้ อยละ
2,812
91.41
260
8.45
4
0.14
3,076
100.00
-2,609
-92.79
-244
-93.78
223
7.26
-62
-2.01
-54
-1.77
3
0.10
-3
-0.11
107
3.47
0
0.00
107
3.47
-21
-0.69
85
2.78

31-ธ.ค.-58
ล้ านบาท
ร้ อยละ
2,552
92.16
217
7.84
33
1.19
2,769
100.00
-2,311
-90.54
-204
-94.15
287
10.36
-84
-3.02
-85
-3.07
4
0.15
-51
-1.86
71
2.57
-46
-1.66
25
0.91
-19
-0.67
7
0.23
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ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย.)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,872
91.45
174
8.49
1
0.07
2,047
100.00
-1,693
-90.46
-163
-93.90
191
9.31
-57
-2.80
-54
-2.62
4
0.19
-37
-1.80
47
2.28
-33
-1.59
14
0.69
-17
-0.82
-3
-0.13

ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย.)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
2,620
94.58
148
5.34
2
0.08
2,770
100.00
-2,397
-91.49
-140
-94.49
233
8.42
-71
-2.55
-80
-2.89
-9
-0.34
-42
-1.51
31
1.12
-34
-1.22
-3
-0.10
-14
-0.52
-17
-0.61

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
31-ธ.ค.-57
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31-ธ.ค.-58
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2558 (ม.ค. - ก.ย.)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย.)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

กาไร (ขาดทุน) จากการตีมลู ค่าภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน – สุทธิจากภาษี

-2

-0.05

0

0.00

0

0.00

0

0.00

กาไร (ขาดทุน) จากการจากการแปลงค่าอัตรา
แลกเปลีย่ น

1

0.04

-1

-0.04

-1

-0.06

-1

-0.04

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

85

2.77

5

0.19

-4

-0.19

-18

-0.66

85
0
85

2.78
0.00
2.78

7
0
7

0.23
0.00
0.23

-3
0
-3

-0.13
0.00
-0.13

-17
0
-17

-0.60
-0.01
-0.61

85
0
85

2.77
0.00
2.77

5
0
5

0.19
0.00
0.19

-4
0
-4

-0.19
0.00
-0.19

-18
-1
-18

-0.64
-0.02
-0.66

การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

0.36

0.02

-0.04

-0.01

หมายเหตุ: อัตราส่วนในงบกาไรขาดทุนแสดงเป็ นร้ อยละของรายได้ รวมยกเว้ นต้ นทุนขายและต้ นทุนบริ การแสดงเป็ นร้ อยละของรายได้ จากการขายและรายได้ บริ การตามลาดับ
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ปี 2557

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ปี 2558

ปี 2558
(ม.ค.-ก.ย.)

ปี 2559
(ม.ค.-ก.ย.)

-20
-132
599
447
102

184
-1,260
871
-205
549

194
-1,260
957
-109
549

-2
4
-45
-43
342

1

-2

1

-5

549

342

441

294

8.21
7.26
2.78
0.14

8.59
10.36
0.23
1.01

8.59
9.31
-0.13
1.01

0.72
8.42
-0.61
0.98

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตรากาไรขัน้ ต้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
2.3

เท่า
%
%
เท่า

คาอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของงบการเงินรวม

ภาพรวมผลการดาเนินงานในงวด 9 เดือนแรก
สาหรับผลประกอบการในภาพรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานสุทธิ เท่ากับ 16.63
ล้ านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จานวน 14.02 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้สว่ นแบ่งผล
ขาดทุนจากกิจการร่ วมค้ า อัตรากาไรขันต้
้ นลดลง ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาดและค่าใช้ จ่ายบุคคลากรของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
รายได้
- รายได้ จากการจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงเรื อและน ้ามันหล่อลื่นทางทะเล ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มี
รายได้ เท่ากับ 2,490.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 689.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
38.26%
- รายได้ จากการจาหน่ายน ้ามันเชือ้ เพลิงเรื อและนา้ มันหล่อลื่นทางบกให้ กับธุรกิจขนส่งและโรงงาน
อุตสาหกรรม ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้ เท่ากับ 129.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ
59.44 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 84.27%
25
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- รายได้ จากการให้ บริ การในธุรกิจ Supply Management ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้ เท่ากับ
147.83 ล้ านบาท ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 เท่ากับ 26.00 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 14.90%
-

รายได้ อื่นๆ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 2.16 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.08% ของรายได้ รวม

ต้ นทุนขายและบริการ และกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายรวมสาหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 2,536.84 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558
เท่ากับ 680.65 ล้ านบาท หรื อเพิม่ ขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 36.67 ซึง่ แปรผันตรงตามรายได้ รวมที่เพิม่ ขึ ้น
- ต้ นทุนขายจากการจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงและน ้ามันหล่อลื่น เท่ากับ 2,397.15 ล้ านบาท เมื่อคิดเป็ น
สัดส่วนของต้ นทุนขายต่อ จาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงและน ้ามันหล่อลื่น ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 91.49
ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นจากการจาหน่ายน ้ามันเชือ้ เพลิงและน ้ามันหล่อลื่นในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 222.87 ล้ าน
บาทเพิ่มขึ ้นจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จานวน 44.28 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.79
- ต้ นทุนบริ การของธุรกิจ Supply Management เท่ากับ 139.69 ล้ านบาท เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนของต้ นทุน
บริ การต่อรายได้ จากการให้ บริ การ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 94.49 ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การ
ในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 8.15 ล้ านบาท ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จานวน 2.45 ล้ านบาทหรื อลงลง
ร้ อยละ 23.13
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริการ
- ค่าใช้ จ่ายในการขายในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 70.60 ล้ านบาท ในขณะที่ช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนมีจานวนเท่ากับ 57.22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 13.37 ล้ านบาท
- ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 มีจานวนเท่ากับ 80.13 ล้ านบาท ในขณะที่ช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนมีจานวนเท่ากับ 53.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 26.51 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
สาหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจานวน 41.88 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จานวน 5.00 ล้ านบาท
ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปี 2559 เท่ากับ 2,288.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 121.44
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 5.60% สาเหตุหลักเกิดจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนใน
หุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของ บริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ สาคัญ
ดังนี ้
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนปี 2559 เท่ากับ 807.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 38.47 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 5.00% โดยมีรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนที่สาคัญดังนี ้
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2559 เท่ากับ 293.82 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 47.96
ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 14.03
- ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิ ปี 2559 เท่ากับ 494.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 84.67
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 20.67
- เงินลงทุนในการร่วมค้ า ปี 2559 เท่ากับ 1,308.15 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 33.78 ล้ านบาท
หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.52
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2559 เท่ากับ 1,481.51 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 82.96 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 5.93
หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของบริ ษัทปี 2559 เท่ากับ 1,129.81 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2558 เท่ากับ 41.06 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 3.77 โดยหนี ้สินรวมประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 99.7 ของหนี ้สินรวม หนี ้สินไม่
หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 0.29 ของหนี ้สินรวม โดยมีรายละเอียดของหนี ้สินที่สาคัญดังนี ้
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นปี 2559 เท่ากับ 122.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 47.85 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 63.74
- หุ้น กู้ส่ว นที่ ถึ ง ก าหนดไถ่ ถ อนภายในหนึ่ง ปี เท่า กับ 997.71 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2558 เท่า กับ
997.71 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 100.00 เนื่องจากหุ้นกู้ดงั กล่าวจะครบไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2560
-

หุ้นกู้ปี 2559 เท่ากับ 0.00 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 996.43 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 100

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 เท่ากับ 1,152.86 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 74.20 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 6.88 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 379.12 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 417.04 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้น 37.91 ล้ านบาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัท
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงานในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 2 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
กระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาในการลงทุนในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 4 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดเงินสด
จ่ายเพื่อซื ้ออุปกรณ์และเงินสดรับเงินปั นผล
กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 44.74 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่
เกิดจากเงินสดจ่ายดอกเบี ้ย
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เท่ากับ 42.65
ล้ านบาท
27

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
- อัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 8.42 ลดลงจาก
งวด 9 เดือนแรกปี 2558 ทีร่ ้ อยละ 9.31 สาเหตุหลักมาจากปริ มาณการขายของกลุม่ ลูกค้ า Offshore ลดลง
- อัตราขาดทุนสุทธิของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับร้ อยละ (0.61) ขาดทุน
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ร้อยละ (0.13) สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ สว่ นแบ่งผลขาดทุนจากกิจการ
ร่วมค้ า อัตรากาไรขันต้
้ นลดลง ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาดและค่าใช้ จ่ายบุคคลากรของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น
- อัตราส่วนสภาพคล่องในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 0.72 เท่า ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี 2558
ที่ 8.59 เท่า สาเหตุหลักมาจากหุ้นกู้ของบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 จะครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2560
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในงวด 9 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับ 0.98 เท่า ลดลงจากงวด 9 เดือนแรกปี
2558 ที่ 1.01 เท่า
2.4
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ในหัวข้ อนี ้ บริ ษัทได้ ทาการชี แ้ จงบรรดาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการกิ จการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่บริ ษัทเชื่อว่ามีนยั สาคัญ แต่อย่างไรก็ดีอาจมีความเสี่ยงอื่นที่บริ ษัทฯ มิอาจคาดหมาย หรื อความเสี่ยงอื่นที่
บริ ษัทฯ คิดว่าเป็ นความเสี่ยงที่ไม่มีนยั สาคัญที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และผลการดาเนินการทางการเงินของ
บริ ษัทฯ ด้ วย
2.4.1 ความเสี่ยงในด้ านความสามารถในการผลิตไฟฟ้ า
บริ ษัทเห็นว่าความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึน้ อยู่กับสองส่วนหลัก คือ
ประสิทธิภาพขอแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปริ มาณการสูญเสียที่เกิดขึ ้นในระบบการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ดีโครงการกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ 10 โครงการที่บริ ษัทรับโอนกิจการมาได้ เลือกใช้ เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัท
Trina ซึ่งเป็ นบริ ษัทชันน
้ าที่มีชื่อเสียง และเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและได้ รับการยอมรับทัว่
โลก อีกทังโครงการดั
้
งกล่าวได้ ติดตังระบบ
้
Scada เพื่อส่งข้ อมูลปริ มาณแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน ซึ่งทาให้ บริ ษัทสามารถ
แก้ ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ได้ รับความเสียหาย และ/หรื อ ประสิทธิภาพลดลง ได้ อย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ โครงการดังกล่าว
ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิช์ (COD) ตังแต่
้ พฤศจิกายน 2557 จนครบทัง้ 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ยังไม่พบ
ปั ญหาใดๆ ทีท่ าให้ ประสิทธิภาพการผลืตไฟฟ้าลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.4.2 ความเสี่ยงในการจาหน่ ายไฟฟ้ า
โครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั ้ 10 โครงการได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเพื่อจาหน่ายไฟฟ้าตามปริ มาณที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่ละฉบับ โดยสัญญาดังกล่าวระบุ
ระยะเวลาสิ ้นสุดในวันที 31 ธันวาคม 2581 หรื อ 25 ปี นบั จากกาหนดวัน SCOD โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีสทิ ธิในการ
บอกเลิกสัญญาหากบริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา ดังนันตามขอบเขตของสั
้
ญญาดังกล่าวถือได้ ว่า ไม่มี
ความเสี่ย งในกรณี ที่ โรงไฟฟ้าสามารถผลิต ไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟได้ ต ามสัญ ญา นอกจากนัน้ การเป็ น คู่สัญ ญากับ
หน่วยงานภาครัฐทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีความแน่นอนที่จะได้ รับชาระเงินค่อนข้ างสูง
2.5
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
1.
2.

2.7

3.
4.

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5.

นายสุรพล มีเสถียร

6.
7.
8.

นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ
นางสุธิดา คฤเดชโกศล
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน /กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ลาดับ
1.
2.
3.
4..
5.

2.8

รายชื่อ
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
นายทวีป สุนทรสิงห์

รายชื่อ
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม
นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ
นางสุธิดา คฤเดชโกศล
นางกุสมุ า วรรณพฤกษ์
นายชญาน์วตั ทีฆไมตรี

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่ าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
บริ ษัท นทลิน จากัด
นายเชิดชู ปานบุญห้ อม
น.ส.ชาลินี เกตุแก้ ว
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
น.ส.วิอร ทองแตง
นางดาราราย รัตนชัยวรรณ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์

จานวนหุ้น
186,999,557
44,000,220
15,304,360
11,223,300
5,930,256
4,559,402
4,491,818
3,826,074
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ร้ อยละ
45.05
10.60
3.69
2.70
1.43
1.10
1.08
0.92

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ลาดับ
รายชื่อ
9.
น.ส.นีรชา ปานบุญห้ อม
10. นางเพชรัตน์ ทองแตง
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม
2.9

จานวนหุ้น
3,300,000
2,319,428
133,165,866
415,120,181

ร้ อยละ
0.79
0.56
32.08
100.00

ผลกระทบต่ ออัตราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อทุนภายหลังการเข้ าทารายการ

หนี ้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของโครงการกิจการโรงไฟฟ้าทัง้ 10 โครงการเท่ากับ 310,436,475
บาท ซึ่ ง รวมกั บ หนี ส้ ิ น รวมของบริ ษั ท ณ วัน เดี ย วกั น จะท าให้ หนี ส้ ิ น รวมเสมื อ นหลัง เข้ าท ารายการ เท่ า กั บ
1,440,245,847 บาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีความประสงค์จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนทังหมดจ
้
านวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจานวน 138,373,427 หุ้นและ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 138,373,427 หุ้น ตามที่ปรากฏใน สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่นนั ้ บริ ษัท คาดว่าจะได้ รับเงินเพิ่มทุนเป็ นจานวน 415,120,281 บาทในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้
สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจานวน ดังนันส่
้ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,574,184,351 บาท ส่งผล
ให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทหลังเข้ าทารายการจะเท่ากับ 0.91 เท่า ลดลงจากก่อนเข้ าทารายการที่ 1.24 เท่า
3. คดีหรือข้ อร้ องเรียนที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
-ไม่มี-
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