ที่ SEA/006/2560
วันที่ 31 มกราคม 2560
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (SEAOIL-W)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท
2) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท (SEAOIL-W)
3) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี บริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
4) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
5) ใบแจ้ งการชาระเงิน (Bill Payment)
6) หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท
7) แผนที่สถานที่รับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
(SEAOIL-W)
8) ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท (SEAOIL-W)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2560 ได้ มีมติอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 138,373,427 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
(Record Date) และก าหนดวัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียด
การจัดสรรดังนี ้
1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื ้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 3.00 บาท
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1.2

1.3

1.4

1.5

กาหนดวันจองซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560
(เฉพาะวันทาการ)
เมื่อมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมด
้
แล้ ว ในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจานงจองซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการหรื อ คณะ
กรรมการบริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ู
ถือหุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจานงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิท ธิ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดงั กล่าว จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนน้ อยกว่าหุ้นส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือ นันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ตามที่ระบุในใบจองซื ้อสาหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าว และชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
ก
ราย
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่
เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการ
จัดสรร ทังนี
้ ้บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นโดย
ไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับจองซื ้อหุ้น
อนึ่ง หากยังมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการ
ถื อหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อเกิ นกว่าสิทธิ (Excess Rights)
บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้ จาหน่ายออก
การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ใหม่ ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข้ า งต้ น ไม่ ว่ า กรณี ใ ดจะต้ อ งไม่ ท าให้
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึง
หรื อ ข้ า มผ่ า นจุด ที่ ต้ อ งท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ (Tender Offer) ตามที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ
49 ของจานวนหุ้นที่ได้ ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

2.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 138,373,427 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ (SEAOIL-W) ซึ่งออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและ
ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่มีห้ ุน
เหลือเนื่องจากไม่มีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ บริ ษัทจะนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ รวมถึงการกาหนดหรื อเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการจอง
ซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และการนาส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุ นและใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัท (SEAOIL-W) ซึง่ มีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้ ง
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ที่สง่ มาด้ วยนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) และข้ อกาหนดว่าด้ วย
สิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (SEAOIL-W) (สิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 8)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

.........................................................
(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานกรรมการ
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