ที่ SEA/004/2018
วันที่ 26 มกราคม 2561
เรื่ อง

แจ้ งกาหนดการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ครัง้ ที่ 4 (ครัง้ สุดท้ าย) (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บ ริ ษัท ซีอ อยล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “SEAOIL-W”) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยมีกาหนดการใช้ สิทธิ ในวันทาการสุดท้ าย
ของแต่ละไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยวันแรกและวันสุดท้ ายของการใช้ สิทธิ คือ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และวันที่ 6 มีนาคม 2561 นั ้น
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ ย วกับการแจ้ งความจานงการใช้ สิท ธิ ที่ จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ตามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
SEAOIL-W ครัง้ ที่ 4 (ครัง้ สุดท้ าย) ดังนี ้
1. ระยะเวลาการหยุดพักการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (ขึน้ เครื่องหมาย SP)
บริ ษัทขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ าม
ซื ้อขาย) 3 วันทาการล่วงหน้ าก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุรายชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตั ้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561
2. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะทาการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W เป็ นเวลา 21 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ตั ้งแต่วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561
3. ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ อง
แสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อ จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวัน
ใช้ สิทธิ ครั ง้ สุด ท้ าย โดยสามารถแจ้ งความจ านงในการใช้ สิทธิ ได้ ในระหว่างวัน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวัน ที่
5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

4. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
วันที่ 6 มีนาคม 2561
5. การสิน้ สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตั ้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ SEAOIL-W จะหมดอายุและสิ ้นสุดการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. อัตราการใช้ สทิ ธิ และราคาในการใช้ สิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 3 บาท
7. เอกสารและหลักฐานในการแจ้ งความจานงขอใช้ สทิ ธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
7.1 ใช้ สิทธิ โดยการใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญและให้ นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ
พร้ อมกับใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญแก่บริ ษัท โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องปิ ดอากรแสตมป์ ให้
ถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายรัษฎากรว่าด้ วยอากรแสตมป์ หรื อข้ อบังคับหรื อกฏหมายต่างๆ ที่ใช้ บังคับ
กับการใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญ ทั ้งนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ได้ ณ สถานที่
ติดต่อในการใช้ สิทธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.seaoilthailand.com
7.2 ใช้ สิทธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless System)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อให้
ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งต่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการยื่นขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญกับบริ ษัทต่อไป
7.3 หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
▪
▪

บุคคลสัญชาติไทย :
บุคคลต่างด้ าว
:

สาเนาบัตรประชาชนซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาหนังสือเดินทาง หรื อสาเนาใบต่างด้ าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

▪

นิติบคุ คลในประเทศ :

▪

นิติบคุ คลต่างประเทศ :

สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิ ตบิ คุ คล
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลรั บ รองโดย Notary Public ที่ มี อ ายุ
ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น สาเนาหนั งสื อ บริ คณห์ ส นธิ และข้ อบั งคับ ของบริ ษัท พร้ อม
รั บ รองสาเนาถูก ต้ อง และเอกสารหลัก ฐานของผู้มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ของ
นิติบคุ คล พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

8. วิธิการชาระเงิน
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชาระเงินให้ แก่บริ ษัทตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความ
ในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น สามัญ โดยใช้ แบบฟอร์ มใบนาฝาก Bill Payment ที่กาหนด ด้ วยการโอนเงิน เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
ธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ นับจากวันที่แจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ โดย
สั่งจ่ายบัญ ชี “บมจ.หลักทรั พย์ กรุ งศรี เพื่อจองซื ้อหุ้น ” (หรื อชื่ อบัญ ชี ภาษาอังกฤษ “Krungsri Securities PCL For
Subscription”) ธนาคารกรุงศรี ยธุ ยา จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 511-0-00004-5
กรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ธนาคาร ลงวันที่ไม่เกิน 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ จะต้ องดาเนินการเข้ าบัญชีข้างต้ นพร้ อมแบบฟอร์ มใบนาฝาก Bill Payment ที่ธนาคารกรุ งศรี ยธุ ยา จากัด (มหาชน)
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มิฉะนั ้น บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้
ถือเป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิ ในครัง้ นี ้ โดยผู้จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวจากตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9) ภายใน 15 วันนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ทั ้งนี ้ การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยก
เก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่มิไ ด้ เกิดจากบริ ษัทให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัท
ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิ ในครัง้ นี ้ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้ อมกับเช็คที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้
คืนให้ กับผู้ถือใยสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละ
ครัง้ โดยจะไม่มีการคานวณดอกเบีย้ ไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ยังคงสามารถใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ในคราวต่อไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสิ ้นสภาพลง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนี ยมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
9. บุคคลและสถานที่ติดต่ อในการใช้ สิทธิ
คุณสาเริ ง พิมพ์สวุ รรณ์ หรื อ คุณจักรพงศ์ งามลาใย สายงานปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั ้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-659-7000 ต่อ 8133 หรื อ 8132
ทั ้งนี ้ บริ ษัทโดยตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ จะไม่รับเอกสารการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์
10. เงื่อนไขอื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น โปรดอ่านจากข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ ของผู้ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (SEAOIL-W) ซึง่
สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.seaoilthailand.com

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

