รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
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แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
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นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
นายทวีป
สุนทรสิงห์
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
นายสุรพล มีเสถียร
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม

กรรมการที่ลาการประชุม
1. นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ
ผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางกุสมุ า วรรณพฤกษ์

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร / ผู้อาํ นวยการสายงานการเงิน

2. นายชญาน์วตั ทีฆไมตรี

กรรมการบริหาร / ผู้จดั การฝ่ ายขาย

3. นางศิริวรรณ จามพันธ์

ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพและลูกค้ าสัมพันธ์

4. นางสิราณี โกมินทรชาติ

ผู้จดั การฝ่ ายบริ การลูกค้ า

5. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
1. คุณชนันท์กรณ์ สถิรประภากุล
ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้ าร่วมประชุม
1. คุณวิชาญ กิตติรัตนพันธ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บี พี อาร์ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้ าหน้ าที่ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบถึงข้ อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 33. ได้ กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า1/3 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
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 ตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 35. กําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึ่งเสียง และผู้ถือ
หุ้นคนใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ
 ในการประชุมจะดําเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระ ทั ้งหมด 10 วาระ ตามที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุม
การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น

ทั ้งนี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการ

ประชุม บริ ษัทฯจะใช้ วิธีให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้ วยยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปเก็บบัตร
ลงคะแนน สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนั ้น
 วิธีการนับคะแนน จะใช้ การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ ว ประธานฯจะประกาศผลให้ ที่ประชุม
ทราบ ซึง่ จะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้ วย" "ไม่เห็นด้ วย" และ "งดออกเสียง" สําหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้ วย ที่
ไม่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ ทกุ ท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน
เสียงต่อไป
 หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระขอให้ ยกมือขึ ้น และเมื่อ
ประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ ว ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน แล้ วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคําถาม เพื่อให้
การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทําหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นางสุพรรณี ศิริสมั พันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้
แจ้ งต่อที่ประชุมขออาสาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนั ้นเจ้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 95 ราย และผู้รับ
มอบฉันทะจํานวน 48 ราย รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั ้งสิ ้น 143 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 115,781,106 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
64.3228ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด 180,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงเรี ยนเชิญ
ประธานกรรมการบริษัทเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2556
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
7 มีนาคม 2556 โดยประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ มีจดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
แล้ วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ประชุมสามัญผู้ถือห้ น และได้ ส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว โดย
มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งที ่ส่งมาด้วย 1) ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาความ
ถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 แล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
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หลังจากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงข้ อคิดเห็นในวาระนี ้ ดังนี ้
 นายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล - ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า บริ ษัทฯ ควรจดบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการซักถาม รวมถึงสรุปสาระสําคัญ
ของข้ อซักถามต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมการประชุม
ในครัง้ นี ้สามารถรับทราบข้ อมูลในการประชุมได้
ประธานฯ กล่าวว่า บริ ษัทฯ ขอขอบคุณในข้ อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นและรับไปปฏิบตั ิตามคําแนะนําดังกล่าว หากไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ ที่ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย 117,123,716 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.999
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
1,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.001
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
ประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2556
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ แถลงผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มี
ปั จจัยพื ้นฐานที่สง่ ผลให้ บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นปี ก่อน ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําสรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี บัญชี 2556 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2556 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2) ซึง่ ในวันนี ้บริษัทฯ ได้ จดั ทําสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทศั น์ มานําเสนอต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้
ดังนี ้
 โครงสร้ างรายได้ และ ผลการดําเนินงานในรอบปี 2556
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างรายได้ ในปี 2556 ดังนี ้ รายได้ จากธุรกิจจัดจําหน่ายนํ ้ามัน จํานวน 2,600.67 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ
95.55ของรายได้ รวม และรายได้ จากธุรกิจ Supply Management และรายได้ อื่นๆ จํานวน 121.05 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 4.45 ของ
รายได้ รวม บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวน 80.54 ล้ านบาทซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 31.97
 ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ ้นปี 2556
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึ ้นเป็ น 519.81 ล้ านบาท ขณะที่หนี ้สินรวมลดลงเหลือ 48.17 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเป็ น 471.64 ล้ านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อมูล ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระ
เพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่นําเสนอ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้แถลงรายละเอียดงบการเงินสําหรับปี
2556 ต่อที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี บัญชี 2556 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2556 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2) สรุปสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่ วย: ล้ านบาท)
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น (บาท)

2556
519.81
48.17
471.64

2555
403.61
178.38
225.23

2,721.72
80.54
0.60

2,700.85
61.02
0.55

จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจําปี 2556
 นาย ปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล – ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการบริหารในปี 2556 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เกิด
จากสาเหตุใด การนําเงินเพิ่มทุนไปใช้ ในเรื่องใดบ้ าง และสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเป็ นกี่เท่า
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางกุสมุ า วรรณพฤกษ์ – ผู้อาํ นวยการสายงานการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น
นางกุสมุ า วรรณพฤกษ์ – ผู้อาํ นวยการสายงานการเงิน ชี ้แจงว่า ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2556 ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สําหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการ
ขายหุ้นต่อประชาชนนั ้น ภายหลังจากหักค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการออกหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นําเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือไปใช้
ในการจ่ายชําระหนี ้ระยะสั ้นให้ กบั สถาบันการเงิน และจ่ายซื ้อสินค้ าเพื่อการดําเนินธุรกิจด้ านจัดจําหน่ายนํ ้ามัน เพื่อลดภาระต้ นทุน
ทางการเงินจากการกู้ยืมเงินระยะสั ้นจากสถาบันการเงินมาใช้ ในการดําเนินธุรกิจ ณ สิ ้นปี 2556 บริษัทฯมีสดั ส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 เท่า
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิม่ เติมแล้ ว ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย 117,504,319 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายปั นผลและจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ สําหรับการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 นัน้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ จัดสรรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ จัดสรรเพื่อจ่ายปั นผล ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 กําหนดว่าบริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ คณะกรรมการบริษัท ได้ พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2556 เป็ น
จํานวน 4.10 ล้ านบาท สําหรับการจ่ายปั นผลนั ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี
2556 โดยจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนไม่เกิน 30 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทใน
อัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 30 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั ้งนี ้ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้น
ละ 0.1667 บาท และอนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3.348 ล้ านบาท รวม
การจ่ายปั นผลทั ้งในรูปแบบหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1853 บาท อัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึง่ เงินปั นผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ตามที่กฎหมายกําหนด
ทั ้งนี ้บริ ษัทฯกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปั นผลในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 25 เมษายน 2557
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิในวาระนี ้

นายฮัง่ ใช้ อัคควัสกุล - ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอแนะว่าเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทควรกําหนดวันขึ ้น
เครื่ องหมาย XD(วันที่ผ้ ซู ื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับเงินปั นผล) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ มติดงั กล่าวได้ ผ่านการ
อนุมตั ิจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน จึงขอฝากให้ บริ ษัทรับไว้ พจิ ารณา
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องของ
การกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปั นผล(Record Date) ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ สาธารณชนได้ รับทราบโดยทัว่
กันแล้ ว สําหรับการจ่ายหุ้นปั นผลนันบริ
้ ษัทได้ มีการพิจารณาจากความสามารถของบริษัทที่จะทํากําไรได้ ในอนาคต เพื่อให้ บริษัทมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ ขอรับข้ อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจา่ ยปั นผลและจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
สําหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่นําเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย 117,561,419 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล และแก้ ไข
หนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมดังนี ้ สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทฯ ได้ มีการมีจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ดังนั ้นบริษัทฯ จึงต้ องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปั นผลจํานวน 30 ล้ านหุ้น คณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 180 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 210 ล้ านบาท โดย
ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 30 ล้ านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 30 ล้ านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
และให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี ้
“ ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 210,000,000 บาท ( สองร้ อยสิบล้ านบาท )
แบ่งออกเป็ น
210,000,000 หุ้น ( สองร้ อยสิบล้ านหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท ( หนึง่ บาท )
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
210,000,000 หุ้น ( สองร้ อยสิบล้ านหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (
)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี ้ ประธาน จึงขอให้ ที่
ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้ ซึง่ ในวาระนี ้ต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 30,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 30,000,000 บาท และให้
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4. ตามรายละเอียดที่นําเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 117,561,420 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯได้ นําส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน 30 ล้ านหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับหุ้นปั นผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามข้ อมูล ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลตาม
รายละเอียดที่นําเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 117,561,420 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั ้น และกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในปี 2557 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2) นายทวีป สุนทรสิงห์
3) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สําหรับวาระนี ้ ประธานฯ และกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระซึง่ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้
ไม่ได้ อยู่ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ซึง่ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ ทําหน้ าที่เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณา) ได้ พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั ้ง 3 ท่านปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ(สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4) ของหนังสือเชิญ
ประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดํารง

ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง สําหรับวาระนี ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม ซึง่ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆในวาระนี ้ จึงขอให้ ลงมติแต่งตั ้งกรรมการที่พ้น
จากตําแหน่งตามวาระทั ้ง 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั ้ง 3 ท่านกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงแยกตามรายบุคคลดังต่อไปนี ้ :1) นายอภิสทิ ธิ์ รุ จเิ กียรติกาํ จร : ประธานกรรมการ
เห็นด้ วย 117,561,420 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
2) นายทวีป สุนทรสิงห์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย 117,561,421 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
3) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย 117,561,421 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ.ซี ออยล์ ประจํ าปี 2557 เมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2557

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสม หลายๆ ด้ าน ซึง่ ในปี นี ้บริ ษัทได้ ปรับเพิม่ ในอัตราร้ อยละ 10 จากอัตราเดิมที่บริ ษัทกําหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ก่อนเข้ าเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียน ซึ่งบริ ษัทฯได้ มีการพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมถึง
ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2557

ไว้ ในวงเงินที่ไม่เกิน 4 ล้ านบาทโดยมีอตั ราการจ่าย

ค่าตอบแทนตามองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ปรากฎตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการชุดย่ อย * ค่ าตอบแทนต่ อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี ้ยประชุม
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
ค่าเบี ้ยประชุม
 ประธานกรรมการบริ หาร
 กรรมการบริหาร





ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2556

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท /เดือน

30,000 บาท / เดือน
25,000 บาท / เดือน

11,000 บาท / เดือน

10,000 บาท / เดือน

16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
10,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
10,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ 33,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ
27,500 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 11,000 บาทต่อเดือน



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี ้ยประชุม สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม สําหรับกรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ค่าเบี ้ยประชุม สําหรับประธานกรรมการบริ หาร 16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม สําหรับกรรมการบริ หาร 11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อมูล ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ ที่ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้
โดย วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท
ตามรายละเอียดที่นําเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 111,551,422 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 94.8878
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง 6,010,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 5.1122
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พจิ ารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จึงเห็นควรนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
นําเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของสํานักงาน เอ.เอ็มที แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2557
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี ้
1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 หรือ
2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
3) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ
4) นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 810,000 บาท ซึง่ แบ่งเป็ นค่าตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี 450,000 บาท ค่าสอบทานงบ
การเงินระหว่างกาล จํานวน 120,000 บาท /ไตรมาส ทั ้งนี ้ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน่ เรียกเก็บเพิ่มตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินร้ อยละ 10
ของค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับวาระนี ้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557 ตามที่เสนอ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อมูลเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ ที่
ประชุมได้ ลงมติอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 810,000 บาท ตามรายละเอียดที่นําเสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้ วย 117,675,822 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามใดๆหรื อไม่

นายสมยศ ศักดิศ์ รีคณ
ุ ากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษัทฯ มี
แนวความคิดในเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างไรบ้ าง และมีแผนการขยายบริษัทอย่างไร
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ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริษัทฯได้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบในการสนับสนุนนโยบาย
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่ยึดถือ
ปฏิบตั ิ และปลูกฝั งเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ได้ แก่ นโยบายการกํากับดูแล นโยบายแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ (Business Code
ั ิในด้ านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือ
of Conduct) เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานในการปฏิบต
หุ้น โดยมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส เป็ นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริ มแนวคิดในการต่อต้ านทุจริ ตให้ พนักงานทุกคนที่เข้ ามาในบริษัทได้ รับทราบ กระบวนการทํางาน
ภายในหน่วยงานต่างๆสามารถตรวจสอบการทํางานซึง่ กันและกันได้ อย่างโปร่งใส และในอนาคตบริษัทจะเข้ าร่วมโครงการแนวร่วม
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของภาคเอกชนไทยอย่างเป็ นทางการ สําหรับแนวโน้ มในการขยายธุรกิจนั ้น บริษัทได้ มีแผนการขยายตลาด
ทังด้
้ านการจัดจําหน่ายนํ ้ามัน และธุรกิจSupply Management ซึง่ บริษัทจะเน้ นการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ ้น เพื่อรองรับกับ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต
 นายอภิสิทธิ์ มานะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ การลดลงของ รายได้ จากการขายต่างประเทศ และปริมาณจาก
การขายเรื อบรรทุกนํ ้ามันในปี 2556ลดลงจากปี 2555 มีนยั สําคัญหรื อไม่ รวมถึงสัดส่วนรายได้ ในอ่าวไทยและอันดามัน และมี
โอกาสในการเติบโตในเขตอันดามันหรื อไม่
คุณนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้ ในปี 2556 รายได้ จากการขายต่างประเทศที่ลดลง
นัน้ มิได้ มียอดลดลงที่เป็ นนัยสําคัญ สาเหตุหนึง่ อาจเกิดจากลูกค้ าบางรายมีการสัง่ ซื ้อนํ ้ามันช่วงสิ ้นปี ซึง่ ยอดขายจะเข้ ามาเป็ น
รายได้ ปีถัดไป ประการที่สอง ลูกค้ าในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ ากลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ าน หากการเมืองลูกค้ าต่างประเทศ
ไม่นิ่งก็จะส่งผลต่อการจําหน่ายนํ ้ามันเช่นกัน สําหรับปริ มาณการจําหน่ายนํ ้ามันทางทะเลโดยภาพรวมจะมีปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น ดูจาก
สัดส่วนปริ มาณจําหน่ายนํ ้ามันในปี 2555 จํานวน 71.44 ล้ านลิตร คิดเป็ นร้ อยละ 92.37 แต่ในปี 2556 มีสดั ส่วนจําหน่ายเพิ่มขึ ้น
เป็ น 74.21 คิดเป็ นร้ อยละ 94.60 ในกลุ่มลูกค้ าบางประเภทที่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้ มีการคัดเลือกลูกค้ ามากขึ ้น เพื่อลดความ
เสี่ยงในเรื่ องของลูกหนี ้ที่มีปัญหาด้ านการจ่ายชําระหนี ้ อีกสาเหตุหนึง่ คือเรื่ องเกณฑ์การตรวจเรื อของท่าเรือนํ ้ามันขนาดใหญ่มีการ
เข้ มงวดมากขึ ้น จึงไม่สามารถใช้ เรือบริ การลูกค้ าบริเวณนั ้นได้ ซึ่งบริ ษัทได้ มีการทบทวนเรื่ องดังกล่าวจะทําให้ เรือเข้ าท่านํ ้ามันขนาด
ใหญ่ได้ ในปี 2557 แต่เรื อบริวาณแท่นขุดเจาะ บริ ษัทยังสามารถจําหน่ายได้ อย่างต่อเนื่อง สําหรับสัดส่วนรายได้ ของบริษัทในการจัด
จําหน่ายนํ ้ามันในอ่าวไทยประมาณร้ อยละ 95 และจําหน่ายนํ ้ามันในทะเลอันดามัน ประมาณร้ อยละ 5 ซึง่ ในฝั่ งอันดามันมีแนวโน้ ม
จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ประธานฯ ได้ กล่าวเพิม่ เติมว่า เรื่ องของรายได้ การให้ บริการนั ้นส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาระยะยาว ที่มีกําหนด
ระยะเวลา เมื่อเสนอราคาและได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้ให้ บริการจึงจะมีรายได้ ซึง่ ต้ องรอโอกาสและเวลา ส่วนการจําหน่ายนํ ้ามันมีทั ้งใน
อ่าวไทย บริ เวณเขตเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย รวมถึงอันดามันบริ เวณแท่นขุดเจาะนํ ้ามันต่างๆ ซึง่ เป็ นโอกาสที่บริษัทจะจัด
จําหน่ายนํ ้ามันให้ แก่เรื อบริ วารแท่นขุดเจาะ และเมื่อมีผ้ รู ับสัมปทานขุดเจาะนํ ้ามันเพิ่มขึ ้น บริ ษัทก็มีโอกาสเข้ าไปให้ บริการบนแท่น
ขุดเจาะนํ ้ามันเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
 นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ซักถามเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจมีอะไรบ้ าง คู่แข่งทางธุรกิจ และเป้าหมาย
การเติบโตของบริษัท
ประธานฯ ตอบข้ อซักถาม ดังนี ้ เรื่ องความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน มีความเสี่ยงน้ อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ซื ้อเป็ น
เงินบาท ขายเป็ นเงินบาท หากเป็ นการขายให้ แก่ลกู ค้ าต่างประเทศก็ซื ้อเป็ นดอลลาร์ ขายเป็ นดอลลาร์ ซึง่ ใช้ เงินสกุลเดียวกัน และใน
กรณีที่จะแลกเงินกลับจะมีการซื ้อประกันความผันผวนเงินตราต่างประเทศไว้ ส่วนความเสี่ยงเรื่ องนํ ้ามันผันผวน บริษัทไม่คอ่ ยมี
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ผลกระทบ เนื่องจากบริษัทเป็ นธุรกิจซื ้อมาขายไป ไม่มีคลังนํ ้ามันเก็บสํารอง ไม่มีเรื อเป็ นของตัวเอง ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเรื อ
บริษัทจะจําหน่ายแบบ cost plus ส่วนเรื่องค่าใช้ จ่ายและกําไร บริ ษัทสามารถกําหนดได้ ตามสภาพตลาดและการแข่งขันเป็ นสําคัญ
ส่วนการเมืองไม่กระทบ เนื่องจากเป็ นธุรกิจในทะเลส่วนใหญ่ และธุรกิจที่เกี่ยวกับนํ ้ามัน ก๊ าซเป็ นสิ่งที่หยุดไม่ได้ มีความต้ องการใช้
อยู่ตลอดเวลา
สําหรับคู่แข่งทางธุรกิจนันมี
้ ประมาณ 4-5 ราย ซึง่ มีทั ้งบริ ษัทนํ ้ามันขนาดใหญ่ และบริ ษัทค้ านํ ้ามันอื่นๆ บริษัทตั ้งเป้าหมายการ
เติบโตประมาณร้ อยละ 20 เป็ นอย่างน้ อย คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททุกคนรับทราบในภารกิจนี ้และมุ่งมัน่ ที่จะ
ทําให้ บริ ษัทประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใดแล้ ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้ าร่วม
ประชุมในวันนี ้ และปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงลายมือชื อ่ )
…....................................ประธานที่ประชุม
( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร )
ประธานกรรมการ
(ลงลายมือชื อ่ )
…………………………… .ผู้บนั ทึกการประชุม
( นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม )
เลขานุการบริ ษัท
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