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รายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครัง้ ที่ 1/2557
บริษทั ซีออยล จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเมเปล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์
รุจิเกียรติกําจร
2. นายทวีป
สุนทรสิงห
3. รศ.ดร.รุธิร
พนมยงค
4. ดร.เฉลิมวิทย
ฉิมตระกูล
5. นายสุรพล
มีเสถียร
6. นางสาวนีรชา ปานบุญหอม

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร /กรรมการผูจัดการ

กรรมการที่ลาการประชุม
1. นายพรอมพงษ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นางกุสุมา
วรรณพฤกษ
2. นายชญานวัต ทีฆไมตรี
3. นางศิริวรรณ
จามพันธ
4. นางสิราณี
โกมินทรชาติ
5. นางเสาวณีย
สุทธิธรรม

กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสายงานการเงิน
กรรมการบริหาร /ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพและลูกคาสัมพันธ
ผูจัดการฝายบริการลูกคา
เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เขารวมประชุม
1. นายโกสิทธิ์
เฟองสวัสดิ์
2. นายสราวุธ
ไกรลาสศิริ
3. นายคม
วชิรวราการ
4. นางสาวกรองใจ หาวารี
5. นายรัฐชัย
ธีระธนาวัฒน
6. นายณัทธร
กิจสําเร็จ
7. นางสาวจุฬาลักษณ จุหอม

บริษัท เค เอ็ม เอ เอ็น จํากัด
บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ฮันตัน แอนด วิลเลี่ยมส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เพลินจิต แคปปตอล จํากัด
บริษัทหลักทรัพยอารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยอารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยอารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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กอนเริ่มการประชุม นางเสาวณีย สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปน เลขานุการที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือ
หุนทุกทาน เพื่อเขาสูการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 /2557 ของบริษัท ซีออยล จํากัด(มหาชน) และไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
ขณะนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 54 ราย และผูรับมอบฉันทะจํานวน 41 ราย รวมผูถือหุนมาประชุมทั้งสิ้น 95
ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 134,737,664 หุน คิดเปนรอยละ 64.1614 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 209,998,052
หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว และไดแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงขอบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค
ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
x
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33. ไดกําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มา
ประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1/3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
x

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 35. กําหนดวา ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง

และผูถือหุนคนใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ
x

ในการประชุมจะดําเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระ ทั้งหมด 8 วาระ ตามที่ไดแจงใหผูถือหุนรับทราบในหนังสือเชิญ

ประชุม การลงมติในแตละวาระ บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนใหกับทานผูถือหุน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ดําเนินการประชุม บริษัทฯจะใชวิธีให ผูถือหุนที่ประสงคจะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไมเห็นดวยยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่เขาไป
เก็บบัตรลงคะแนน สําหรับทานผูถือหุนที่ไมไดยกมือ จะถือวาลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น
x

วิธีการนับคะแนน จะใชการสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแลว ประธานฯจะประกาศผลใหที่

ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในสวน "เห็นดวย" "ไมเห็นดวย" และ "งดออกเสียง" สําหรับใบลงคะแนนในสวนที่เห็น
ดวย ที่ไมไดเก็บบัตรลงคะแนนระหวางวาระการประชุม ขอใหทุกทานสงคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
คะแนนเสียงตอไป
x

หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแตละระเบียบวาระขอใหยกมือขึ้น

และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแลว ขอใหทานแจงชื่อ นามสกุลใหที่ประชุมทราบกอน แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม
เพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นางสาวโชติรส ชีพนุรัตน ผูถือหุน
ไดแจงตอที่ประชุมขออาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนั้นเลขานุการบริษัทไดแนะนําคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ที่ปรึกษาดานตางๆที่มาเขารวมการประชุมในครั้งนี้
แลวจึงเรียนเชิญประธานกรรมการ กลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริ ษัท เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557

ประธานกลาวตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
ซึ่งบริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้ง
ไดเผยแพรรายงานการประชุมผานเว็บไซดของบริษัทแลว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สงมาดวย 1 พรอมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได
จัดสงใหผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความครบถวน ถูกตองของการบันทึกรายงานดังกลาวแลว เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ประธานฯ กลาวตอวา หากไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมไดลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม
ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
2557 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 101 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 2

134,745,113
134,745,113
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
100
0.00
0.00

พิจ ารณาอนุมัติรายการไดมาซึ่งหุน ของบริษัท แพน โอเรียนท เอ็น เนอยี่ (สยาม) ลิมิเ ต็ด หรือ ในสัดสวน
ประมาณรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายการไดมาซึ่งหุนของบริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิ
มิเต็ด หรือ Pan Orient Energy (Siam) Limited ("PPOES”) ในสัดสวนประมาณรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนาย
ไดแลวทั้งหมด ซึ่งในวาระนี้ ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูจ ัดการ รายงานตอที่ประชุมวา สําหรับการเขาทํารายการ การเขาซื้อ
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในครั้งนี้
สืบเนื่องมาจากที่บริษัทมีความประสงคจะขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน
จนถึงอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย หรือที่เราเรียกวา upstream จนถึง downstream บริษัทฯไดมีการศึกษาแหลงปโตรเลียมใน
แปลงสัมปทานในประเทศไทย รวมทั้งแปลงอื่นๆในตางประเทศมามากกวา 4 ป ผานการศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดมาหลาย
โครงการ เมื่อพบแหลงปโตรเลียมนี้ซึ่งคือ L53/48 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการมีความนาสนใจใน
หลายๆดาน เชนผลตอบแทนที่จะไดรับในเชิงรายได ความเหมาะสมของขนาดโครงการสําหรับการเริม่ ตนเขาสูธุรกิจสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม และประโยชนอื่นๆที่บริษัทจะไดรับในอนาคต ทางบริษัทฯ จึงไดมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจรณาอนุมัตเิ ขาซื้อหุน
ของบริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด หรือ POES ซึ่งเปนบริษัทฯ ผูที่ไดรับสัมปทานในแปลงดังกลาว ในสัดสวน
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49.99% ในราคาไมเกิน 48 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีแหลงที่มาของเงินทุนในการเขาซื้อหุนดังกลาว 3 สวนดังนี้ 1. จากการเพิ่มทุน
ประมาณ 30% 2. จากการกูย ืมสถาบันการเงิน 40% และสวนที่เหลืออีกประมาณ 30% จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท
สําหรับแปลงสัมปทานหมายเลข L53/48 นี้ เปนแปลงสํารวจปโตรเลียมบนบก ตั้งอยูที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย
บริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ คอรปอเรชั่น หรือ POE เปนผูไ ดรับสัมปทานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ตามสัมปทานเลขที่
1/2550/77 ในสัดสวน 100% ดวยพื้นที่สํารวจทั้งหมด 3,978.85 ตารางกิโลเมตร และไดโอนให บริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่
(สยาม) ลิมิเต็ด หรือ POES เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 สําหรับปริมาณน้ํามันสํารองในแปลงสัมปทานนี้ ทางบริษัทวิเคราะหจาก
แหลงขอมูล 2 แหลง แหลงแรกมาจากบริษัท Sproul International Limited โดยการวาจางของบริษัท POES ซึ่งบริษัท Sproul
International Limited เปนผูเชี่ยวชาญอิสระในรับรองปริมาณสํารองปโตรเลียม สวนที่มาของขอมูลแหลงที่ 2 ทางบริษัท ซีออยล
จํากัด (มหาชน) ไดวาจางที่ปรึกษาทางเทคนิคอิสระ จาก บริษัท เค เอ็ม เอ เอ็น จํากัด (KMAN) ซึ่งบริษัท KMAN ประกอบดวย
ทีมงานนักธรณีวิทยาและนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณดา นการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมใหกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนมากกวา 30 ป บริษัท K M A N ไดทําการตรวจสอบขอมูลดานธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และวิศวกรรมปโตรเลียม และ
ขอมูลปริมาณ Reserve, Contingent Resource และ Prospective resource ของ POES ซึ่งปริมาณน้ํามันสํารองจะสรุปออกมา
ในรูปแบบของวีดีโอ และจะขอนําเสนอ สวนโครงสรางการเขาถือหุน ในรูปแบบวีดีทัศนเพื่องายตอความเขาใจของผูถือหุน
นําเสนอ วีดีทัศนเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันสํารองและโครงสรางการเขาถือหุน
1)

สาํ หรับประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากการเขาทํารายการในครัง้ นีจ้ ะมีอยูม ี 2 ดาน
ผลประกอบการที่เติบโตอยางกาวกระโดด ซึ่งรายไดของโครงการนีท้ ั้งหมดมาจากการขายน้ํามันดิบใหกับบริษัทผูคาน้ํามัน
รายใหญ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายในระยะยาว ซึ่งสัญญาปจจุบันจะสิ้นสุดในป 2561 และจะมีการตอสัญญาตอไปในอนาคต
ทางบริษัทไดประเมินรายไดของโครงการ และรายจายที่อาจเกิดขึ้น วาโครงการนี้จะใหผลตอบแทนในอัตรา 40.54 % ตอ
ป และมูลคาปจจุบันสุทธิ หรือ NPV ที่อัตราสวนลด 10 % เทากับ 56.1 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 1,796.23 ลานบาท

2)

การลงทุนในหุนของบริษัท POES ซึ่งเปนเจาของสัมปทานการขุดเจาะน้ํามันในประเทศไทยนั้น เปนการเสริมธุรกิจใหกับ
บริษัทฯ

เพื่อเปนการนําทางใหบริษัทฯมีสิทธิที่จะเปนผูเขารับสัมปทานตอไปในอนาคต

ทั้งนี้จะเปนการเริ่มตนการ

ขยายตัวไปในทิศทางที่วางไวและไดกลาวไปแลวในขางตนวาบริษัทจะพัฒนาธุรกิจใหครบทุกดานในเรือ่ งของพลังงาน
ตั้งแต Upstream ไปจนถึง Downstream ตอไป
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
นายบุญยงค ฐิตวิ รรธนะกุล – ผูถ ือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสัดสวนการเขาซื้อหุนในบริษัท POESใน
อัตรารอยละ 49.99 จะมีผลตอการบริหารงานหรือไม และฝายใดจะมีอํานาจในการตัดสินใจมากกวากัน และในปจจุบันเมื่อราคา
น้ํามันของตลาดโลกมีราคาลดต่ําลงนั้น สงผลกระทบตอการลงทุนในครั้งนี้หรือไม
ประธานฯ ชี้แจงวา
บริษทั ฯไดมีการพิจารณากําหนดในหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูบริหารเพื่อเขาเปน
คณะกรรมการของบริษัท POES ในการบริหารงานรวมกันแตละดาน ซึ่งคณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสมแลว แตยังมิได
กําหนดจํานวนกรรมการอยางเปนทางการ สําหรับเรื่องราคาน้ํามันที่ลดต่ําลงนั้น เปนสิ่งที่ไมสามารถทราบไดลวงหนาหรือควบคุม
ได ซึ่งเปนความเสี่ยงของบริษัทอยูแลว ไมวาจะเปนการลงทุนหรือทําธุรกิจใดก็ยอมมีความเสี่ยงดวยกันทั้งนั้น แตในการเขาลงทุน
ของบริษัทไดพิจารณาโดยอาศัยขอมูลจากที่ปรึกษาในหลายๆดาน ทั้งที่ปรึกษาทางดานเทคนิค ซึ่งเปนผูใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอมูลเทคนิค ทางธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และวิศวกรรมปโตรเลียม และที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย ซึ่งจะดูแลในเงื่อนไขตางๆ
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เกี่ยวกับการเขาทําสัญญา ขอตกลงตามหลักสากลทีไ่ มทําใหเสียเปรียบทางการคา บริษัทฯ มิอาจทราบไดวาราคาน้ํามันจะลดลง
ไปถึงเทาใดและจะกลับมาสูงขึ้นอีกเมื่อใด แตโดยปกติธรุ กิจน้ํามัน ราคาน้ํามันจะสะทอนไปยังตนทุนทีแ่ ทจริง
นายชวลิต ประวีณวรกุล – ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนตอป ในขณะที่เขา
ศึกษาเปนชวงที่น้ํามันราคายังสูงอยู แตปจจุบันราคาน้ํามันลดลงมาครึ่งหนึ่ง จึงอยากทราบวาผลตอบแทนของโครงการ ณ ปจจุบัน
เปนเทาใด
ประธานฯ มอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูชี้แจงขอมูล
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูจดั การ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ (feasibility analysis)
ในครั้งแรก ศึกษาโดยใชปริมาณน้ํามันดิบที่พบ 95% และทําการศึกษาราคาน้ํามันทีเ่ ผื่อคาลดลงไดเกินครึ่ง ทําใหมีผลกระทบตอ
รายไดลดลงไปแค 16% สวนราคาน้ํามันนั้น ตามขอมูลของที่ปรึกษาดานเทคนิคและขอมูลน้าํ มันจากตลาดโลก คาดการณวาจะ
ลดลงในชวงระยะเวลาสั้นๆ ชวงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ยังมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอโครงการลงทุนของบริษัทโดยรวม
นายสมบูรณ มณีประสพสุข ผูร บั มอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ ระยะเวลาโครงการที่ POES ไดรับสัมปทาน รวมถึง
ความคุมคาตอการลงทุน
ประธานฯ มอบหมายใหที่ปรึกษาดานเทคนิค เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม
นายโกสิทธิ์ เฟองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาดานเทคนิค ชี้แจงวา การรับสัมปทานแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงที่หนึ่ง สัมปทานเพื่อการ
สํารวจ ชวงที่สอง สัมปทานที่ไดรับเพื่อการอนุญาตใหผลิตหรือพื้นที่ผลิต บริษัท POES ไดรับใบอนุญาตเรียบรอยแลวทั้ง 3 แหลง
ซึ่งใบอนุญาตแตละฉบับสามารถผลิตปโตรเลียมไดนานถึง 20 ป ทั้งปริมาณสํารองที่คนพบแลวและทรัพยากรที่คาดวาจะคนพบอยู
ภายใตกรอบระยะเวลา 20 ปทั้งหมด และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะราคาน้ํามันของตลาดโลก ซึง่ เปนขอกังวลของผูถือหุนสวน
ใหญ จากการวิเคราะหสถานการณโดยรวม นาจะเกิดจากปญหาการเมืองระดับโลก ทําใหสมดุลเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานเสียไป
จนเกิดปญหาที่เรียกวา Over Supply สาเหตุใหญๆ นาจะเกิดจาก 3 สถานการณ คือ (1) เรื่อง Shelf Gas ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทําใหมีปริมาณน้ํามันสํารองมากเกินความจําเปนและมีการสงออกไปยังตางประเทศดวย และ (2) การเมืองในยุโรปตะวันตก ระหวาง
ประเทศรัสเซียกับยูเครน ทําใหเกิดมาตรการลงโทษจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรป (EU) และ (3) สถานการณตึง
เครียดระหวางประเทศซาอุดิอาระเบียกับประเทศในตะวันออกกลาง ดังนั้นจากสถานการณดังกลาว ทําใหเกิดภาวะการเก็งราคา
และพรอมที่จะกดราคา สิ่งที่นักวิชาการคาดการณ คือ ราคาน้ํามันดิบจะเปนลักษณะวีเซฟ (V shape) ซึ่งตอนนีน้ าจะเปนชวงที่
เหมาะสมในการลงทุน
นายสมบูรณ มณีประสพสุข – ผูรบั มอบฉันทะ สอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับ บริษัท POE มีแหลงสํารวจโครงการที่จังหวัด
นครปฐมเพียงแหงเดียว หรือ มีแหลงสํารวจแหงอื่นดวย หากมีพื้นที่สํารวจเพียงแหงเดียว บริษัทมีแนวทางสรางความมั่นใจใหแกผู
ลงทุนอยางไรวาคุมคากับเงินลงทุน
ประธานฯ - ชี้แจงวา จากวีดีทัศนที่บริษัทฯ ไดนําเสนอนั้น บริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด หรือ
POE มีแหลงสัมปทานที่จังหวัดนครปฐมแหงเดียว แตแยกพื้นที่ออกเปนหลายสวน ซึ่งที่ปรึกษาทางเทคนิค ไดทําการประเมินและ
พิสูจนความเปนไปไดทางเทคนิคและความเปนไปไดเชิงพาณิชยแลว พบวามีพื้นที่ปริมาณสํารองที่คนพบปโตรเลียม (Reserves)แลว
1.51 ลานบารเรล ปริมาณทรัพยากรที่อาจผลิตได (Contingent Resources) ประมาณ 1.71 ลานบารเรล และปริมาณทรัพยากรที่
คาดคะเนไว (Prospective Resources)ประมาณ 7.4 ลานบารเรล ปจจุบันบริษัท POES ยังมีพื้นที่สัมปทานสําหรับการสํารวจ
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คงเหลือประมาณ 963 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถาบริษัทฯไดเขาไปเปนเจาของรวมกับบริษัท POE แลวในกรณีที่ภาครัฐเปดสัมปทานอีก
ครั้ง บริษัทฯก็มสี ิทธิที่จะเขาลงทุนและรวมประมูลในพื้นที่สมั ปทานใหมเพิ่มเติมไดในอนาคต
นายธารา ชลปราณี – ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ โครงสรางรายไดของ POES ในป 2555 – 2556
และครึ่งป 2557 คิดปริมาณการผลิตน้ํามันเฉลีย่ ตอวันได 937 887 และ 741 ตามลําดับ แตเมื่อดูรายงานจากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีสมมติฐานรายไดของโครงการป 2558 – 2570 เพิ่มขึ้นหลายเทาตัว สามารถเปนจริงหรือไม และ ณ ปจจุบันไดไปตรวจสอบ
หรือไมวามีปริมาณการผลิตทีเ่ พิม่ ขึ้นจริง
ประธาน ฯ มอบหมายใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนผูชี้แจงตอผูถือหุน
คุณณัฐธร กิจสําเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงวา ประมาณการที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชในการ
ประมาณการรายไดของโครงการนั้น คํานวณจากแผนในการผลิต ในปจจุบัน POES มีหลุมผลิตจํานวน 4 หลุม และจะมีแผนใน
การขุดะเจาะเพิม่ ขึ้นอีก 7 หลุม ซึง่ ทําใหประมาณการรายไดของโครงการมีการเพิม่ ขึ้นอยางกาวกระโดด สวนรายละเอียดของการ
ผลิตนั้นตองรบกวนขอใหที่ปรึกษาทางเทคนิคเปนผูชี้แจงรายละเอียด
นายโกสิทธิ์ เฟอ งสวัสดิ์ ที่ปรึกษาดานเทคนิค ชี้แจงวา ตามที่กรรมการผูจดั การไดนําเสนอปริมาณสํารองใหผูถือหุน
รับทราบ ขอชี้แจงรายละเอียดของพื้นที่แหลงปโตรเลียมที่เราไดสํารวจทางธรณีฟส ิกสและธรณีวทิ ยาเรียบรอยแลว และไม
จําเปนตองสํารวจเพิ่มนอกจากตองการการขุดเจาะ ตามภาพที่นําเสนอตอผูถือหุน นั่นเกิดจากโครงสรางของแหลง A North เปน
สําคัญ ณ ปจจุบันเราไดรับใบอนุญาติการขุดเจาะเรียบรอยแลวและพรอมที่จะขุดเจาะ ดังนั้นในอนาคตอันใกลเราจึงสามารถวาง
แผนการผลิตได ทําใหประมาณการรายไดของโครงการในอนาคตจึงมีรายไดแบบกาวกระโดด
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน – สอบถามวา การมีลูกคารายเดียว จากบริษัทคูคาน้ํามันรายใหญและมีสญ
ั ญา 5 ป โดย
สิ้นอายุสญ
ั ญาในป 2561 ซึ่งสัญญาดังกลาวมีลักษณะอยางไร มีขอจํากัดในปริมาณการขายหรือไม
ประธานฯ มอบหมายใหกรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูจดั การ ชี้แจงวา ปจจุบันบริษัท POES มีสญ
ั ญาผูกพันกับผูคา น้ํามันรายใหญเพียง
รายเดียว แตเมื่อสัญญาสิ้นสุดแลวก็สามารถเจรจาเพื่อตออายุสัญญาได และไมมีขอจํากัดดานปริมาณการขายแตอยางใด
ประธานฯ ชีแ้ จงวา สืบเนื่องจากในอดีตการเปดสัมปทานปโตรเลียมและกาซธรรมชาติในประเทศไทย รัฐไดเปดให
ชาวตางชาติมาเขารวมประมูลได เพื่อทําการสํารวจและผลิตปโตรเลียม แตไดกําหนดเงื่อนไขกับผูร ับสัมปทานวา ผูรับสัมปทาน
จะตองขายน้ํามันที่ขุดเจาะนั้นใหแกรัฐบาลไทยกอนในราคาตลาด ซึง่ ผูรับสัมปทานทุกรายก็จะมีลักษณะสัญญาเชนเดียวกัน ดังนั้น
ั ญาดังกลาวแลว บริษัทจะตอสัญญา
บริษัทPOES ก็ยังติดพันธสัญญาลักษณะดังกลาวมา ในชวงอายุสัญญา 5 ป แตเมื่อหมดอายุสญ
หรือจะทําสัญญากับลูกคารายใหมก็ได เนื่องจากในปจจุบันภาครัฐไดเปดโอกาสใหผรู ับสัมปทานแขงขันกันมากขึ้น
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทอางอิงราคาน้ํามันกับดัชนีตัวใด
ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ อางอิงราคาน้ํามันกับราคาน้าํ มันดิบเบรนท
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สิงทีส่งมาด้วย 1
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับ สวนของผูถือหุนของ POES 493.05 ลานบาท แตมูลคาสินทรัพยเพื่อ
การสํารวจและผลิตปโตรเลียม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 538.78 ลานบาท ยังไมมีการปรับตัวเลขน้ํามันสํารอง แตบริษัท
ใชเงินลงทุนเปนจํานวน 1,500 กวาลานบาท เพิ่มมาประมาณ 3 เทาตัวของมูลคาบริษัททั้งหมด ซึ่งราคาที่ซื้อมีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร
ประธาน ฯ มอบหมายใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนผูชี้แจงตอผูถ ือหุน
นายณัฐธร กิจสําเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงวา ความเหมาะสมทางดานการประเมินราคา คํานวณจากรายไดที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคิดจากกระแสเงินสดที่จะเพิ่มขึ้นจากปริมาณสํารองน้ํามัน รายไดของปริมาณสํารองน้ํามันที่คนพบแลว
และคาดวาจะคนพบ สําหรับราคาเหมาะสมทีต่ กลงกันกับ POES จะอยูที่ราคาไมเกิน 48 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีผลตอบแทน
มากกวาตนทุนทางการเงินของบริษัท โดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยงตางๆและวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis)แลว จึง
เห็นวาเหมาะสมตอการลงทุน
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการประเมินมูลคาหุนของ POES ตามวิธีการตางๆนั้น เมื่อนํามาบันทึก
บัญชีในอนาคตนั้นตองเปรียบเทียบกับมูลคายุติธรรม อยากทราบวามูลคายุติธรรมเทากับเทาไหร
คุณณัฐธร กิจสําเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงวา สําหรับมูลคายุติธรรมที่จะนํามาใชในการบันทึกรายการบัญชีใน
อนาคตนั้นตองขึ้นกับการพิจารณาของทางผูสอบบัญชีวาเปนราคาทีเ่ หมาะสมหรือไม
สวนวิธีการที่ใขในการประเมินมูลคาหุน
สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมนั้น อาจมีความแตกตางกัน เนื่องจากในแตละบริษัทฯจะมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจ แผน
ธุรกิจหรือกลยุทธในการดําเนินงานที่แตกตางกันไป
นายนรา ศรีเพชร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา เหตุใดบริษัทฯไมลงทุนในหุน POES ใหเกินรอยละ 50 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด
ประธานฯ มอบหมายใหกรรมการผูจัดการ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงตอที่ประชุมวา
คุณนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูจดั การ ชี้แจงวา บริษัทฯไดมีการเจรจาตอรองกับผูขายเรื่องของสัดสวนการถือหุน
เชนกัน ซึ่งผูขายก็ยินยอมขายใหไดในสัดสวนรอยละ 49.99 แลว ตองยอมรับวาบริษัทฯเพิ่งเริ่มที่จะกาวเขาไปสูธุรกิจสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมเปนครั้งแรก ในขณะทีบ่ ริษัท POES ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม จึงตองใหดูแลในดานOperation
ซึ่งทางบริษัทฯมีการเจรจาเบื้องตนกับทาง POES เกี่ยวกับกระบวนการทํางาน โดยกําหนดใหมี คณะกรรมการไว 3 สวน
ประกอบดวย ดานเทคนิค ดานปฏิบัติการ และดานบริหาร สวนรายละเอียดนั้นจะมีการประชุมตกลงกันใหชัดเจนมากขึ้น ภายหลัง
จากที่ไดรบั อนุมัตริ ายการจากที่ประชุมผูถือหุนเรียบรอยแลว ซึ่งในสัดสวน 49.99% ที่บริษัทฯ จะเขาไปถือหุนนั้น คณะกรรมการ
เห็นวามีความเหมาะสมที่สุดแลว ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ มีประสบการณในธุรกิจดานนี้แลว บริษัทฯก็สามารถจะเขาไปประมูลสัมปทานเอง
ไดตอไปในอนาคต
คุณสราวุธ ไกรลาสศิริ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมวา สัดสวนในการซื้อหุนนั้น ขึ้นกับการเจรจาตอรองและ ขึ้นอยู
กับผูขายดวยวาตองการจะขายหุนในสัดสวนเทาไร ซึ่งตามที่กรรมการผูจดั การไดเรียนใหทราบแลววาบริษัทฯ สามารถเจรจาตอรอง
ซื้อไดที่สดั สวน 49.99% อีกทั้งธุรกิจดานนี้ ไมใชทุกบริษัทฯสามารถเขาไปขอสัมปทานได เนื่องจากกฎหมายปโตรเลียม มีเงื่อนไขวา
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สิงทีส่งมาด้วย 1
ผูประกอบกิจการดานสํารวจและผลิตปโตรเลียมนั้นจะตองมีความสามารถทั้งดานการเงิน และเทคนิค ซึ่งบริษัทฯเองยังไมเคยมี
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจดานนีม้ ากอน ดังนั้นการที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนใน POES สัดสวนที่ 49.99% นั้น เกิดจาก 2 ประเด็น
คือ 1) ผูขายยินยอมที่จะขายในสัดสวนดังกลาว 2) ทําใหบริษัทฯ มีบันทึกในการเปนผูประกอบการในธุรกิจสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมและมีประสบการณที่จะสามารถเขารวมโครงการสัมปทานในอนาคตได
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่ มเติมแลว ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
รายการไดมาซึ่งหุนของบริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด หรือ ในสัดสวนประมาณรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ อนุมัติรายการไดมาซึ่งหุนของบริษัท แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
หรือ ในสัดสวนประมาณรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดเสนอตอ
ที่ ป ระชุ ม ทุ ก ประการ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ ข องผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 117 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 3

134,097,312
134,977,212
120,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9111
0.0889
0.00

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 210,000,000
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 209,998,052 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,948
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,948 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จํานวน 210,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 209,998,052 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน
1,948 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 1 บาท
ทั้งนี้ โดยมอบหมายให นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูมอี ํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรอง
ของบริษัท หรือบุคคลที่นางสาวนีรชา ปานบุญหอม มอบหมายใหดําเนินการ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการดําเนินการดังกลาว
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาวแลว
ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อ
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สิงทีส่งมาด้วย 1
พิจารณา และแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 210,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 209,998,052 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,948
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 117 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 4

134,097,312
134,977,212
120,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9111
0.0889
0.00

พิจ ารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ในบริษัท ขอ 4. ทั้งนี้
การแกไขดังกลาวเปนไปเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

209,998,052 บาท (สองรอยเกาลานเกาแสนเกาหมื่นแปดพันหาสิบสองบาท)
209,998,052 หุน (สองรอยเกาลานเกาแสนเกาหมื่นแปดพันหาสิบสองหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
209,998,052 หุน (สองรอยเกาลานเกาแสนเกาหมื่นแปดพันหาสิบสองหุน)
- หุน ( - )”

ทั้งนี้ ให นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม มอบหมายใหดําเนินการ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ดังกลาว
แลว ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได
เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557

ประชุมเมือวันที 17 ธันวาคม 2557

หน้ า 9 จาก 13 หน้ า

สิงทีส่งมาด้วย 1
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ตามที่เสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 117 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 5

135,097,312
134,977,212
120,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9111
0.0889
0.00

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 104,999,026 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
209,998,052 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 314,997,078 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
104,999,026 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 104,999,026 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 209,998,052 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 314,997, 078 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
104,999,026 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการเขาทํารายการไดมาซึ่งหุนของบริษัท แพน โอเรียนท
เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ในสัดสวนประมาณรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ โดยมอบหมายให นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูมอี ํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรอง
ของบริษัท หรือบุคคลที่ นางสาวนีรชา ปานบุญหอม มอบหมายใหดําเนินการ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของ
นายทะเบียน
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวแลว ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจงใหที่
ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 104,999,026 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 209,998,052 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 314,997,078 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจานวน
104,999,026 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมทุกประการ ด วยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 117 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557

135,097,312
134,977,212
120,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ประชุมเมือวันที 17 ธันวาคม 2557

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9111
0.0889
0.00

หน้ า 10 จาก 13 หน้ า

สิงทีส่งมาด้วย 1

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ในบริษัท ขอ 4. ทั้งนี้
การแกไขดังกลาวเปนไปเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
“ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

314,997,078 บาท (สามรอยสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาท)
314,997,078 หุน (สามรอยสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
314,997,078 หุน (สามรอยสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดหุน)
- หุน ( - )”

ทั้งนี้ ให นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม มอบหมายใหดําเนินการ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ตอมาประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน การแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ดังกลาวแลว ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ตามที่เสนอทุกประการ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 117 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 7

135,097,312
134,977,212
120,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9111
0.0889
0.00

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวนไมเกิน 104,999,026 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1
บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 104,999,026
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557

ประชุมเมือวันที 17 ธันวาคม 2557

หน้ า 11 จาก 13 หน้ า

สิงทีส่งมาด้วย 1
(1)

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 104,999,026 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แกผูถือหุนเดิมของ
บริษัท ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละราย ในอัตราจัดสรร 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม โดยเศษของ
หุนใหปดทิ้ง (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคาหุนละ 5 บาท
ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในรอบแรกแลว บริษัทจะ
ดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่แสดงความจํานงในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เกินสิทธิ (เกินสัดสวนการถือหุน) ของตนตามสัดสวนการถือหุน จนกวาจะไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรร
ใหผูถือหุนไดอีกตอไป
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม

(2)

นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับเอกสารการเพิ่มทุน และการกําหนดสิทธิการเขาประชุม สิทธิ
ในการเขาจองซื้อหุนเพิ่มทุน และกําหนดการชําระเงินการจองซื้อหุนเพิ่มทุน
ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดจัดทําและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4 ) รวมถึงการ
กําหนดวันในการจัดประชุมผูถือหุน วันกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุม และสิทธิในการจองซื้อหุน รวมถึงระยะเวลาในการใชสิทธิ
จองซื้อหุน ตอตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งเอกสาร
เกี่ยวกับการจองสิทธิซื้อหุนนั้น ไดจัดสงพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต ไดระบุเงื่อนไขวาสิทธิใน
การจองซื้อหุนนั้น ขึ้นอยูก ับการอนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันนี้ สําหรับกําหนดการ เปดจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น
เริ่มตั้งแตวันที่ 19 ถึง 25 ธันวาคม 2557
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดั งกลา วแล ว
ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และ
แจงใหที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวนไมเกิน 104,999,026 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามทีไ่ ดเสนอตอที่ประชุมทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รวมจํานวนผูเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 117 ราย
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

135,097,312
134,977,212
120,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9111
0.0889
0.00

วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา ขณะนี้วาระตางๆตามทีร่ ะบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนไดรับการพิจารณาจากที่
ประชุมผูถือหุนครบถวนเสร็จสิ้นแลว มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆหรือไม
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สิงทีส่งมาด้วย 1
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน – สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินทุนในการเขาทํารายการในสวนที่เปน
กระแสเงินสดภายในกิจการ 30% มีที่มาอยางไร
ประธานฯ มอบหมายให ผูอํานวยการสายงานการเงิน เปนผูชี้แจงตอผูถือหุน
นางกุสมุ า วรรณพฤกษ ผูอํานวยการสายงานการเงิน ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดจัดเตรียมเงินสําหรับการเขาทํารายการ
ซื้อหุนของPOES ไว 3 สวน คือ 1)จากการเพิ่มทุน 2) จากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และ 3)กระแสเงินสดของบริษัท ปจจุบัน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.3 เทา และภายหลังจากการลงทุนในโครงการนี้จะทําใหสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนเพิ่มเปน 1.05 เทา สําหรับกระแสเงินสดภายในกิจการนั้นไดมาจาก เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งมีเพียงพอและไมกระทบตอ
การดําเนินงานแตอยางใด
เมื่อไมมีเรื่องอื่นใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูร ับมอบฉันทะทุกทานที่
สละเวลามาเขารวมประชุมในวันนี้และขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ……(ลงลายมือชื่อ)…………. ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร)
ประธานกรรมการ

….…(ลงลายมือชื่อ)………ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท
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