สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้

เลขที่ใบจอง_________________________________________

ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จานวนไม่เกิน 138,373,427 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) จานวนไม่เกิน 138,373,427 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
วันที่จองซื ้อ  14 กุมภาพันธ์ 2560
 15 กุมภาพันธ์ 2560
 16 กุมภาพันธ์ 2560
 17 กุมภาพันธ์ 2560
 20 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อมูลผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) โปรดกรอกข้ อความในช่องด้ านล่างนี ้ด้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่ประจาตัวประชาชน
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง....................................
 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบคุ คล .................................................................  นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบคุ คล.............................................
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล...........................................................................................................................................................................................เพศ  ชาย  หญิง
บ้ านเลขที่............................................. หมู่ที่............................... ตรอก/ซอย .....................................................................................ถนน……..................................................................................
แขวง/ตาบล ...........................................................................เขต/อาเภอ ...................................................... จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์...............................................
โทรศัพท์ (บ้ าน)........................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................สัญชาติ................................................... อาชีพ......................................................
วัน / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล)..................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี............................................ ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 จานวน.............................................หุ้น ประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ดังนี ้ (จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซื ้อ จะเป็ นไปตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยอัตโนมัติ ที่ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลการจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ)
รายละเอียดการจองซื ้อ

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)

 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
 จองซื ้อตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
 จองซื ้อมากกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร

จานวนหุ้นที่จองซื ้อ (หุ้น)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท)

3.00
รวม

พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองหุ้นสามัญดังกล่าวโดย  โอนเงินเข้ าบัญชี (Bill Payment)  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์
 เช็คบุคคล
เลขที่เช็ค / ดร๊ าฟท์........................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................
โปรดชำระผ่ ำนระบบ Bill Payment ของทำงธนำคำรทัง้ กำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำร กรุงศรียุธยำ จำกัด (มหำชน) สำขำ เซ็นทรัลเวิลด์ บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 511-0-00004-5
และ ชำระเป็ นเช็คโดยสั่งจ่ ำยบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซือ้ หุ้น”
การส่งมอบหลักทรัพย์
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) ดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 แบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless): นาหลักทรัพย์เข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัทหลักทรั พย์ ……………………..……………………………………….สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้ กับ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ……………………………………………………………เลขที่...……………................……ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ ต้ องตรง
กับชื่อบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ ในชื่อของผู้จองซือ้ แทน)
 นาใบหลักทรัพย์เข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหลักทรัพย์เข้ าฝากไว้
กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การ ขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียม
รายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
 แบบรับเป็ นใบหลักทรัพย์(Script): ให้ ออกเป็ นใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรั พย์ โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้ รับ หลักทรั พย์ดังกล่าวเข้ าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบเต็มจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ หรื อเงินส่ วนต่างค่าจองซื ้อโดย ส่งเช็คโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ ในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ จานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ มอบ
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรี ยบร้ อยพร้ อมชาระค่าจองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหาก เช็ค / แคชเชียร์ เช็ค /
ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ และหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายหน้ าอีกด้ วย
ลงชื่อ................................................................................................................ผู้จองซื อ้
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีควำมเสี่ยงและก่ อนตัดสินใจ
จองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษำข้ อมูลอย่ ำงรอบคอบ
(.................................................................................................................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนควบคู่ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ของบริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
(ผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกข้อความส่วนนี้ดว้ ยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)
เลขที่ใบจอง...........................................
วันที่จองซื ้อ  14 กุมภาพันธ์ 2560  15 กุมภาพันธ์ 2560  16 กุมภาพันธ์ 2560  17 กุมภาพันธ์ 2560  20 กุมภาพันธ์ 2560
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินค่าจองซื ้อจาก (ชื่อตามใบจองซื ้อ)...........................................................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) จานวน..............................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็ นเงิน
.........................................................บาท โดยชาระเป็ น
 โอนเงินเข้ าบัญชี (Bill Payment)  ชาระเงินเข้ าบัญชี(Bill Payment) โดย  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์  เช็คบุคคล
เลขที่เช็ค / ดร๊ าฟท์................................................................. วันที่....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา...............................................................
 แบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : นาหลักทรัพย์เข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่
ชื่อบัญชี...............................................................เลขที่.......................................................
 นาใบหลักทรัพย์เข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600
 แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) โดยออกใบหลักทรัพย์ในชื่อผู้จองซื ้อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ .........................................................................................

BROKER
ผู้ฝำกเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝำกเลขที่

ชื่อบริษัท

2

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

030

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)

3

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

4

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

5

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)

6

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)

7

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (มหำชน)

8

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

10

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด

200

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

11

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

13

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

14

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)

15

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหำชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

16

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด

19

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ ำ (ประเทศไทย) จำกัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

22

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จำกัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

23

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

26

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

27

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)

29

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
SUB-BROKER

236

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรั พย์ จำกัด (มหำชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้ อร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด

245

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

CUSTODIAN
301

ธนำคำรซิตีแ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

302

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

330

303

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์ สิน

334

ธนำคำรฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น
จำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้ น)

304

ธนำคำรฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด

336

ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)

305

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

337

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

308

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อรั บฝำกทรัพย์ สิน

339

ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์ สิน)

312

ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

340

ธนำคำร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ ำตรำสำรหนี)้

316

ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)

343

ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)

320

ธนำคำรดอยซ์ แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ (เพื่อรับฝำกทรั พย์ สิน)

345

ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน) เพื่อรั บฝำกทรัพย์ สิน

324

ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)

425

ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน) (เพื่อลูกค้ ำ)

328

ธนำคำร กรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

