
                                                                                                        เลขท่ีใบจอง_________________________________________  
 

ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ของบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม ่จ านวนไมเ่กิน 138,373,427 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) จ านวนไมเ่กิน 138,373,427 หน่วย ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัใหม ่ต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิ่ดมลูค่า 
 วนัท่ีจองซือ้    14 กมุภาพนัธ์ 2560    15 กมุภาพนัธ์ 2560    16 กมุภาพนัธ์ 2560   17 กมุภาพนัธ์ 2560    20 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 

 ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หุ้น)  
  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขท่ีประจ าตวัประชาชน              บคุคลธรรมดาท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง.................................... 
  นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล .................................................................     นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบคุคล............................................. 
 ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล...........................................................................................................................................................................................เพศ   ชาย   หญิง 
 บ้านเลขท่ี............................................. หมู่ท่ี............................... ตรอก/ซอย .....................................................................................ถนน…….................................................................................. 
 แขวง/ต าบล ...........................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................... จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์............................................... 
 โทรศพัท์ (บ้าน)........................................................โทรศพัท์มือถือ.......................................................................สญัชาติ................................................... อาชีพ...................................................... 
 วนั / เดือน / ปี (วนัจดทะเบียนนิติบคุคล)..................................... เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี............................................ ประเภทการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย         ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย     หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560 จ านวน.............................................หุ้น ประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญั    
เพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ของบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) ดงันี ้(จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจองซือ้ จะเป็นไปตามอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัใหม ่ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยอตัโนมติั ท่ีราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย โดยผู้จองซือ้ไมต้่องกรอกข้อมลูการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) 

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) 

 จองซือ้น้อยกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรร 
3.00 

  
 จองซือ้ตามสิทธิท่ีได้รับจดัสรร   
 จองซือ้มากกวา่สิทธิท่ีได้รับจดัสรร   

รวม   

 พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองหุ้นสามญัดงักลา่วโดย   โอนเงินเข้าบญัชี (Bill Payment)         แคชเชียร์เช็ค       ดร๊าฟท์   เช็คบคุคล  
 เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท์........................................................... วนัท่ี....................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดช ำระผ่ำนระบบ Bill Payment ของทำงธนำคำรทัง้กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กรุงศรียุธยำ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ เซ็นทรัลเวิลด์ บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 511-0-00004-5  
และ  ช ำระเป็นเช็คโดยส่ังจ่ำยบัญชี  “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี เพื่อจองซือ้หุ้น”  

  
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ (หุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) ดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี:้ (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
  แบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless): น าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตน โดยออกใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ……………………..……………………………………….สมาชิกผู้ ฝากเลขท่ี                       น าหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ช่ือบญัชี ……………………………………………………………เลขท่ี...……………................……ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ (ช่ือผู้จองซือ้ต้องตรง
กับชื่อบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ มิฉะนัน้จะด ำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ในช่ือของผู้จองซือ้แทน)  
  น าใบหลกัทรัพย์เข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์: ให้ออกใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหลกัทรัพย์เข้าฝากไว้
กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (การ ขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงัผู้ จองซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
รายการละ 65 บาทไมร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิม)  
  แบบรับเป็นใบหลกัทรัพย์(Script): ให้ออกเป็นใบหลกัทรัพย์ตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรนัน้ไว้ในช่ือข้าพเจ้าและจดัส่งใบหลกัทรัพย์ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2560 ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซือ้หลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้รับจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้โดย สง่เช็คโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบุ
ไว้ในสมดุ ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนดงักลา่วและจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นี ้หากข้าพเจ้าไมส่ง่มอบ
ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / 
ดร๊าฟท์ ท่ีสัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่่านการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือดงักลา่วและท่ีจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมภายหน้าอีกด้วย 

        ลงช่ือ................................................................................................................ผู้จองซือ้ 
        (.................................................................................................................................) 
 

 
 

เลขท่ีใบจอง........................................... 
วนัท่ีจองซือ้    14 กมุภาพนัธ์ 2560   15 กมุภาพนัธ์ 2560   16 กมุภาพนัธ์ 2560  17 กมุภาพนัธ์ 2560  20 กมุภาพนัธ์ 2560 
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซือ้จาก (ช่ือตามใบจองซือ้)...........................................................................................................................................เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) ของบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน..............................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน
.........................................................บาท โดยช าระเป็น  โอนเงินเข้าบญัชี (Bill Payment)         ช าระเงินเข้าบญัชี(Bill Payment)        โดย   แคชเชียร์เช็ค         ดร๊าฟท์        เช็คบคุคล 
เลขท่ีเช็ค / ดร๊าฟท์................................................................. วนัท่ี....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา............................................................... 
 แบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) : น าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี                    ช่ือบญัชี...............................................................เลขท่ี....................................................... 
 น าใบหลกัทรัพย์เข้าฝากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 
 แบบรับใบหลกัทรัพย์ (Script) โดยออกใบหลกัทรัพย์ในช่ือผู้จองซือ้  
 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ .........................................................................................  
 

การสง่มอบหลกัทรัพย์ 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 
ใบจองซือ้ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

ข้อมลูผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ SEAOIL-W ของบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านลา่งนีด้้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชดัเจน  

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSEAOIL-W ของบรษิทั ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
 (ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความส่วนนี้ดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นและชดัเจน) 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีควำมเส่ียงและก่อนตัดสินใจ
จองซือ้หลักทรัพย์ ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 

การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี) 

 



BROKER 

ผู้ฝำกเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝำกเลขท่ี ชื่อบริษัท 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด   030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด  (มหำชน)  032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด     

4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด   034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

5 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์  จ ำกัด (มหำชน) 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด  (มหำชน)           

6 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด  (มหำชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกัด (มหำชน) 

8 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ำกัด  051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์  จ ำกัด  

10 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด 

14 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน)  224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกัด (มหำชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

16 บริษัทหลักทรัพย์ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด 

19 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 

22 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ำกัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

23 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกัด 

26 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกัด 

27 บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 

29 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น 
จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหนี)้ 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) – ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) (คัสโตเดีย้น) 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน 339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน) 

312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี)้ 

316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 343 ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)  345 ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน 

324 ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 425 ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพ่ือลูกค้ำ) 

328 ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)   

     


