เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1 / 2558
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องบอลรู ม บี โรงแรมเมเปิ ล
9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10250

เพือ
่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะทีจ
่ ะมาประชุม
โปรดนํ าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด ้วย

ที่ SEA/030/2015
วันที่ 24 เมษายน 2558
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558
ท่ านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปี 2558
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ บัญชี 1
แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 )
ข้ อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์ มลงทะเบียนและรายละเอียดเอกสารที่ใช้ แสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

ด้ วยบริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 26
พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรูมบี โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
โดยได้ จดั ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทังได้
้ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ อนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
เนื่องจากเรื่ องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้
หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นไปแล้ วก่อนหน้ าเป็ นอันยกเลิก และจะไม่พิจารณาในวาระต่อๆ ไปอีก

วาระที่ 2

พิจ ารณาอนุ มั ติร ายการได้ ม าซึ่ง หุ้ น ของบริ ษัท นครชั ย ปราการ เคมี ภั ณฑ์ จํา กั ด ในสั ด ส่ ว น
ประมาณร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (“นครชัยปราการฯ”) ในสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยจะชําระค่าหุ้นด้ วย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของนครชัยปราการฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นการซื ้อหรื อรับโอน
กิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ซึ่งต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
เสียงทังหมดของผู
้
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
ั ฑ์ จํากัด ใน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิรายการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในราคาไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยจะชําระค่า
หุ้นด้ วยการออกหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของนครชัยปราการฯ ดังรายละเอียดข้ างต้ น เนื่องจากการลงทุนใน
นครชัยปราการฯ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท กล่าวคือ การลงทุนในนครชัยปราการฯ ซึ่งเป็ นกิจการผลิตสารตัว
ทําละลายจากการแยกคอนเดนเสท และผลิตไบโอดีเซล จะสามารถช่วยส่งเสริ มธุรกิจการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม รวมถึงธุรกิจ
การเป็ นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษัทในปั จจุบนั ได้ อย่างดี ด้ วยการนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการสํารวจ และ/หรื อจาก
บริ ษัทผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบอื่นมาดําเนินการผลิตด้ วยตนเอง และถือเป็ นโอกาสในการลงทุนในโครงการที่จะให้ ผลตอบแทนที่ดี
แม้ ว่าธุรกิจผลิตสารตัวทําละลายจากการแยกคอนเดนเสท และผลิตไบโอดีเซลจะเป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ ประเมินแล้ ว จึงเห็นว่า นครชัยปราการฯ มีศกั ยภาพและจะสร้ างผลตอบแทนให้ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นได้ อย่างต่อเนื่องตามที่
คาดไว้
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนีต้ ้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทภายหลังจากที่บริ ษัทจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว โดยลดจํานวน
2,560 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 359,996,408 บาท เป็ นจํานวน
359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ ได้ ออกจําหน่ ายของบริษัท

จากการที่บริ ษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 5 ซึ่งภายใต้ บทบัญญัติมาตรา
136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนดว่าบริ ษัท จะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จด
ทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น และจะกระทําได้ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว
ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายได้ กําหนดไว้ จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทภายหลังจากการที่บริษัทจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว โดยลดจํานวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 359,996,408 บาท เป็ นจํานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิให้ บริ ษัทลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทภายหลังจากที่บริ ษัทจัดสรร
หุ้นปั นผลแล้ ว โดยลดจํานวน 2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 359,996,408 บาท เป็ น
จํานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายของบริษัท ดังรายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย

2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้ างต้ น จึงขอเสนอให้ ที่
้ ้ โดยให้ บุคคลที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไข
และเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

359,993,848 บาท

แบ่งออกเป็ น

359,993,848 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

359,993,848 หุ้น
-

หุ้น

(สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ าน เก้ าแสนเก้ า
หมื่นสามพันแปดร้ อยสี่สิบแปดบาท
ถ้ วน)
(สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ าน เก้ าแสนเก้ า
หมื่นสามพันแปดร้ อยสี่สบิ แปดหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ าน เก้ าแสนเก้ า
หมื่นสามพันแปดร้ อยสี่สบิ แปดหุ้น)
(
)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท:
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้ างต้ น
้
้ ถือหุ้นที่มา
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตเิ พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
359,993,848 บาท เป็ นจํานวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 19,130,434
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
359,993,848 บาท เป็ นจํานวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อรองรับการทํารายการได้ มาซึง่ หุ้นของ นครชัยปราการฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 2
ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ควรอนุมัติใ ห้ บ ริ ษั ท เพิ่ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จํ า นวน 19,130,434
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 359,993,848 บาท เป็ นจํานวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้ างต้ น
้
้ ถือหุ้นที่มา
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้ างต้ น จึงขอเสนอให้ ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ โดยให้ บคุ คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไข
และเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

379,124,282 บาท

แบ่งออกเป็ น

379,124,282 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

379,124,282 หุ้น
-

หุ้น

(สามร้ อยเจ็ ดสิ บเก้ าล้ าน หนึ่ งแสนสอง
หมื่นสี่พนั สองร้ อยแปดสิบสองบาทถ้ วน)
(สามร้ อยเจ็ ดสิ บเก้ าล้ าน หนึ่ งแสนสอง
หมื่นสี่พนั สองร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สามร้ อยเจ็ ดสิ บเก้ าล้ าน หนึ่ งแสนสอง
หมื่นสี่พนั สองร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
(
)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้ างต้ น
้
้ ถือหุ้นที่มา
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่ เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุน
ละ 1 บาท

จากการที่บริ ษัทจะได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน 19,130,434
หุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 6 ข้ างต้ น เพื่อรองรับการทํารายการได้ มาซึ่งหุ้นของนครชัยปราการฯ ตามรายละเอียดที่
ปรากฎในวาระที่ 2 นัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนี ้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 11.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง (Private placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท เพื่อเป็ นค่าตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของนครชัยปราการฯ จะนําหุ้นสามัญของนครชัยปราการฯ มาชําระเป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รวม
4

เป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 220,000,000 บาท ซึ่งจะทําให้ บริ ษัทได้ รับชํ าระค่าหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเป็ นทรั พย์ สินอื่ น
นอกจากตัวเงิน ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2558 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทังนี
้ ้ ราคาตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่
18 มี นาคม 2558 ถึง วัน ที่ 8 เมษายน 2558 เท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
(2)

มอบหมายให้ นางสาวนี รชา ปานบุญ ห้ อ ม กรรมการผู้จัด การ มี อํ านาจพิจารณากํ า หนดรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ น
คราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกํ าหนดราคาเสนอขาย การชํ าระค่าหุ้น เงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นควรอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จํ า นวนไม่ เ กิ น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:
19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ มีอํานาจพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียว
หรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ(3) ลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใด
อันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้ างต้ น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้ าน) บาท
ความเห็น ของคณะกรรมการ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ควรอนุมัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ภ ายในวงเงิ น ไม่เ กิ น
2,000,000,000(สองพันล้ าน) บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์

:

(1เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรั บใช้ ในชํ าระคืนเงินกู้ การลงทุน และหรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน/
ทัว่ ไป
(2เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั ผู้ลงทุนของ
บริษัท

ประเภทตราสารหนี ้

:

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ ประเภทด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มีหลักประกัน
มีหรื อไม่มีผ้ คู ํ ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าการเสนอขาย

:

วงเงินรวมและมูลค่าคงค้ างไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถ
ออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุดในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้
้ ้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด และบริ ษัทสามารถออก หรื อ หุ้นกู้ครบกําหนด/
ทังนี
หุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้ างเดิมที่ยัง
ไม่ได้ รับการไถ่ถอนต้ องไม่เกินวงเงินรวม 2,000,000,000 บาท หรื อเทียบเท่า

อายุตราสารหนี ้

:

ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

สกุลเงิน
อัตราดอกเบี ้ย

:
:

สกุลเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินตราต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้

การไถ่ถอนก่อนกําหนด :

การเสนอขาย

:

เงื่อนไขอื่น ๆ

:

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด และหรื อ บริ ษัทอาจมีหรื อไม่มี/
้ ให้
้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด ทังนี
ในแต่ละครัง้
เสนอขายหุ้น กู้ในคราวเดี ยว และ หรื อ ใน /หรื อ เป็ นโครงการ และ /หรื อ หลายคราว และ /
ลักษณะหมุนเวียน(Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวในประเทศ และ/
หรื อ ในต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ หรื อ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง/
(Private Placement) และหรื อ ผู้ลงทุนสถาบันใน/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/
ในคราวเดียวกันหรื อหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่ หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ /ต่างประเทศ และ
กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ หรื อ /
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558
ณ ห้ องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ์
2. นายทวีป
3. รศ.ดร.รุธิร์
4. ดร.เฉลิมวิทย์
5. นายสุรพล
6. นางสาวนีรชา

รุจิเกียรติกําจร
สุนทรสิงห์
พนมยงค์
ฉิมตระกูล
มีเสถียร
ปานบุญห้ อม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ

กรรมการที่ลาการประชุม
1. นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ

กรรมการ

ผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบลู ย์
2. นางกุสมุ า
วรรณพฤกษ์
3. นายชญาน์วตั
ทีฆไมตรี
4. นางศิริวรรณ
จามพันธ์
5. นางสิราณี
โกมินทรชาติ
6. นางเสาวณีย์
สุทธิธรรม

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร / ผู้อํานวยการสายงานการเงิน
กรรมการบริ หาร / ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพและลูกค้ าสัมพันธ์
ผู้จดั การฝ่ ายบริ การลูกค้ า
เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวนาฎยา ตังประดิ
้
ษฐ์
2. นายศิรเมศธ์ อัครโชติกลุ นันท์

ผู้สอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
ผู้สอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายฐิ ติพนั ธ์
เสมสันทัด
2. นายโกสิทธิ์
เฟื่ องสวัสดิ์
3. นายวิชาญ
กิตติรัตนพันธ์

ที่ปรึกษาด้ านบริ หาร
ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
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ก่อนเริ่ มการประชุม พิธีกรได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้ าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ของบริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) และนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที่เป็ น เลขานุการที่ประชุม ได้ แจ้ งต่อที่
ประชุมเพื่อรับทราบถึงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33. ได้ กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
กว่า 1/3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35. กําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มี
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจาก
หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
การออกเสียงเลือกตั ้งกรรมการ
ในการประชุมจะดําเนินการประชุม โดยเรี ยงตามวาระ ทังหมด
้
14 วาระ ตามที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบใน
้ ้เพื่อความสะดวกและ
หนังสือเชิญประชุม การลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้น ทังนี
รวดเร็ วในการดําเนินการประชุม บริ ษัทฯจะใช้ วิธีให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรื อลงคะแนนไม่เห็นด้ วยยกมือขึ ้น เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนน สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้
วิธีการนับคะแนน จะใช้ การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็ จการประมวลผลคะแนนแล้ ว ประธานฯจะ
ประกาศผลให้ ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้ วย" "ไม่เห็นด้ วย" และ "งดออกเสียง" สําหรับใบ
ลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้ วย ที่ไม่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ ทกุ ท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ
ขอให้ ยกมือขึ ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ ว ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน แล้ วจึงเสนอความ
คิดเห็นหรื อคําถาม เพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทําหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายศรัณย์ภฐั สุจริ ต
จันทร์ ผู้ถือหุ้น ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมขออาสาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนันพิ
้ ธีกรได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ที่ปรึกษาด้ านต่างๆที่มาเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
แล้ วจึงเรี ยนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้ งที่ประชุมให้
ทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจํานวน 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะจํานวน 46 ราย รวมทั ้งหมดเป็ นจํานวน 103
ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 201,336,539 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.917 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุม เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้ งที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ซึ่งบริ ษัทฯได้ จัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว
รวมทังได้
้ เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 พร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาความครบถ้ วน ถูกต้ องของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้ างต้ น และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
มติท่ ปี ระชุม
ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,461,331 เสียง
0
เสียง
0
เสียง

เมื่ อวันที่ 17

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จัด การ เป็ นผู้รายงานสรุ ปผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2557
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ แถลงผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 บริ ษัทฯ มี
ปั จจัยพื ้นฐานที่ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นปี ก่อน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จัดทําสรุ ปผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯในรอบปี บัญชี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
สําหรับภาพรวมของบริ ษัทฯในปี 2557 นับว่าเป็ นปี ที่บริ ษัทฯมีความก้ าวหน้ าไปหลายด้ าน เนื่องจากเป็ นปี ที่
มีการเตรี ยมตัวขยายธุรกิจและมีศึกษาการลงทุนอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ ซึ่งแม้ ว่ากิจกรรมเหล่านี ้จะทําให้ ค่าใช้ จ่ายใน
บริ ษัทฯมีเพิ่มมากขึ ้น แต่ก็ถือเป็ นเรื่ องจําเป็ นเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงปั จจัยต่างๆ
และความเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคานํ ้ามันที่อาจเกิดขึ ้นได้
ตลอดเวลา ตลอดปี 2557 บริ ษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงจากปั จจัยดังกล่าวและมีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นอยู่เสมอ
จึงเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ยังคงมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและมีความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ ้นจนเป็ นที่น่าพอใจ และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทราบสรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 โดยครบถ้ วนและเข้ าใจง่าย ขอเสนอผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรู ปแบบวีดี
ทัศน์
หน้ าที่ 3 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
( นําเสนอวีดีทศั น์สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯสําหรับปี 2557)
สรุปได้ ดงั นี ้
 โครงสร้ างรายได้ และ ผลการดําเนินงานในรอบปี 2557
บริ ษัทฯมีรายได้ รวม 3,083.95 ล้ านบาท รายได้ หลักจากการจําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและนํ ้ามันหล่อลื่น
จํานวน 2,811.76 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.17 โดยรายได้ เกิดจากการจําหน่ายนํ ้ามันให้ แก่ลกู ค้ าเรื อบริ วารแท่นขุดเจาะ เรื อ
ขนส่งนํ ้ามัน เรื อเดินทะเล และภาคอุตสาหกรรม และบริ ษัทฯมีรายได้ จากการให้ บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 8.42 และรายได้ อื่นๆ คิด
้ ้น 85.44 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
เป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.41 จากรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ในปี 2557 บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิรวมทังสิ
สัดส่วน ร้ อยละ 6.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ส่วนกําไรที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากการจําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและการให้ บริ การ
 ฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2557
บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,226.65 ล้ านบาท เพิ่มจากปี 2556 จํานวน 706.84 ล้ านบาท สินทรัพย์รวม
ที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสด การเพิ่มของลูกหนี ้การค้ า
ในส่วนของหนี ้สิน บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 148.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 100.13 ล้ าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้ เพื่อเป็ นเงินหมุนเวียนของกิจการ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,078.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 606.71 ล้ านบาท สําหรับอัตราส่วน
สภาพคล่อง เท่ากับ 8.22 เท่า อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.14 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 11.02
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อมูลหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2557 ตามที่นําเสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้แถลงรายละเอียดงบการเงิน
สําหรับปี 2557 ต่อที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บัญชี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯว่า
มีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี
2557 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) สรุ ปสาระสําคัญของงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไรต่ อหุ้น (บาท)

2557
งบการเงินรวม
1,226.66
148.30
1,078.35
งบการเงินรวม
3,083.00
2,976.25
106.76
85.44
0.43

2557
2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,227.78
519.81
148.30
48.17
1,079.48
471.64
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,083.93
2,721.72
2,974.86
2,622.78
109.07
98.94
87.76
80.54
0.44
0.60

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสําหรับปี 2557
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้ างต้ น และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,492,698 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายปั นผลและจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 30 ของกํ าไรสุทธิ หลังหัก ภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย
กําหนดและตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ในปี 2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกําไรสุทธิรวม เป็ นจํานวน 85.07 ล้ าน
บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายและตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 กําหนด
ว่า บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน

หน้ าที่ 5 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ดังนี ้
1) จัดสรรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2557 จํานวน 4.40 ล้ านบาท
2) อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 44,999,551 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล
0.142857 บาทต่อหุ้น ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน
การจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.142857 บาท และอนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015873 บาท หรื อคิด
้ ปแบบหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.158730
เป็ นจํานวนเงิน 4,999,945.11 บาท รวมการจ่ายปั นผลทังในรู
บาท อัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปั นผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายปั นผลใน
วันที่ 28 เมษายน 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 แล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายปั นผลและจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับปี 2557 ตามที่เสนอข้ างต้ น และแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบว่า วาระนี จ้ ะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการจ่ายปั นผลและจัดสรรกํ าไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
มติท่ ปี ระชุม
สําหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,492,699 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจารณาอนุ มัติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน 221 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
314,997,078 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 314,996,857 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ ได้
ออกจําหน่ ายจํานวน 221 หุ้นมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 314,997,078 บาท มีห้ นุ สามัญที่ยงั
ไม่ได้ ออกจําหน่ายจํานวน 221 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ออกจําหน่ายดังกล่าว เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 314,996,857 บาท

หน้ าที่ 6 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นําเสนอ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
มติท่ ปี ระชุม
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 201,492,699 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จํานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ แก้ ไขเป็ น ดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

314,996,857 บาท (สามร้ อยสิบสี่ล้านเก้ าแสนเก้ าหมื่นหก
พันแปดร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาท)
314,996,857 หุ้น (สามร้ อยสิบสี่ล้านเก้ าแสนเก้ าหมื่นหก
พันแปดร้ อยห้ าสิบเจ็ดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
314,996,857 หุ้น (สามร้ อยสิบสี่ล้านเก้ าแสนเก้ าหมื่นหก
พันแปดร้ อยห้ าสิบเจ็ดหุ้น)
- หุ้น ( - )”

ทั ้งนี ้ ให้ บุคคลผู้ซึ่งคณะกรรมการให้ อํานาจหรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามหนังสือรับรอง
ของบริ ษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
รวมทัง้ ให้ มี อํ านาจแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติม ถ้ อ ยคํ า ให้ เป็ นไปตามคํ า สั่ง ของนายทะเบี ย น และในกรณี ที่ ประชุม มี ข้อซัก ถามหรื อ
ข้ อเสนอแนะใดๆ ให้ ซกั ถามหรื อเสนอแนะในที่ประชุมนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแจ้ งให้
ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้ าที่ 7 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 201,492,699 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 44,999,551 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริ ษัทฯ ได้ มีมติเรื่ องการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ดังนั ้นบริ ษัทฯ จึงต้ องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล จํานวน 44,999,551 หุ้น จึงต้ องเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 314,996,857 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 359,996,408 บาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 44,999,551 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผล
เมื่ อไม่มีผ้ ูถื อหุ้นท่านใดมี ข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ทุนจดทะเบี ย น
จํานวน 44,999,551 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 44,999,551 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,492,699 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ แก้ ไขเป็ น ดังนี ้

หน้ าที่ 8 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

359,996,408 บาท (สามร้ อยห้ า สิ บ เก้ า ล้ า นเก้ า แสนเก้ า
หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดบาท)
359,996,408 หุ้น (สามร้ อยห้ า สิ บ เก้ า ล้ า นเก้ า แสนเก้ า
หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
359,996,408 หุ้น (สามร้ อยห้ า สิ บ เก้ า ล้ า นเก้ า แสนเก้ า
หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
- หุ้น ( - )”

ทั ้งนี ้ ให้ บุคคลผู้ซึ่งคณะกรรมการให้ อํานาจหรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามหนังสือรับรอง
ของบริ ษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
รวมทัง้ ให้ มี อํ านาจแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติม ถ้ อ ยคํ า ให้ เป็ นไปตามคํ า สั่ง ของนายทะเบี ย น และในกรณี ที่ประชุม มี ข้อซัก ถามหรื อ
ข้ อเสนอแนะใดๆ ให้ ซกั ถามหรื อเสนอแนะในที่ประชุมนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแจ้ งให้
ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
มติท่ ปี ระชุม
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 201,541,664 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทั ้งสิ ้น 44,999,551 บาท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ วประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าว และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หน้ าที่ 9 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 44,999,551 มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 44,999,551 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 10

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,559,664 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากตํ าแหน่งตามวาระ
เป็ นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการในขณะนั ้น และกรรมการซึง่ พ้ นจาก
ตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2558 มีจํานวน 3
ท่าน ประกอบด้ วย
1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ
3) นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ
กรรมการ
ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ได้ ขอออกจากห้ องประชุมเป็ นการชัว่ คราวเรี ยบร้ อยแล้ ว
คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณา) ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา
แล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้
3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯอีกวาระหนึ่ง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ วประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั ้ง 3 ท่าน กลับเข้ าดํารง
มติท่ ปี ระชุม
ตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตาม
รายบุคคล ดังนี ้

หน้ าที่ 10 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
1) รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2) นายสุรพล มีเสถียร

กรรมการ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,559,664 เสียง
0
เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

199,809,665 เสียง
0
เสียง
1,749,999 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.1317
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.8683

3) นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 11

จํานวน
จํานวน
จํานวน

199,809,665 เสียง
0
เสียง
1,749,999 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.1317
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.8683

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เพิ่มจํานวน 1 ท่ าน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาบริ ษัทฯมี การขยายธุรกิจเพิ่มขึ ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
แต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มจํานวน 1 ท่าน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของกิจการ และเสนอแต่งตั ้งว่าที่เรื อตรี ชาญวิทย์
อนัคกุล เข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีประวัติและประสบการณ์ทํางานตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรรมการท่านใหม่จะเข้ ามาดูแลกิจการในด้ านใด และจาก
ประสบการณ์ของกรรมการท่านใหม่ บริ ษัทฯ มีแนวโน้ มจะขยายไปด้ านพลังงานทดแทนหรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ว่าที่เรื อตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจที่หลากหลาย ทั ้งด้ าน
การขนส่งพลังงานเชื ้อเพลิง ด้ านบริ หารจัดการเรื อ ด้ านพลังงานทดแทน ที่จะสนับสนุนในการบริ หารธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
เกี่ยวกับการจําหน่ายนํ ้ามันทางทะเล และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนไม่ใช่ธรุ กิจเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ วประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ คือ ว่าที่เรื อตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล สําหรับวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้ าที่ 11 / 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือผู้ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คือ ว่าที่เรื อตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 12

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,560,213 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558

ประธานฯ ได้ แ ถลงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการกํ า หนด
ค่าตอบแทน โดยคํานึงถึง ผลการดําเนินงาน และหน้ าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
เทียบเคียงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน ซึง่ เห็น
ควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2558 ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตามองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ปรากฎ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน

2558 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2557

กรรมการ

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

11,000 บาท / เดือน

11,000 บาท / เดือน



ประธานกรรมการ


กรรมการผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั

กรรมการชุดย่ อย ค่ าตอบแทน / ครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
ค่าเบี ้ยประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

และกําหนดค่าตอบแทน

16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

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

16,500 บาท/ ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

-

ค่าเบี ้ยประชุม
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหา

20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

ค่าเบี ้ยประชุม
 ประธานกรรมการสรรหาฯ
 กรรมการสรรหาฯ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อมูล หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารไม่
มีการปรับเพิ่มขึ ้นเหมือนคณะกรรมการย่อยชุดอื่น
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร ณ
ปั จจุบนั มีความเหมาะสมแล้ ว
หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้ โดยวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 13

จํานวน
จํานวน
จํานวน

186,667,753 เสียง
0 เสียง
14,892,498 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 92.6113
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 7.3887

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้แถลงรายละเอียดการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ต่อที่ประชุม
รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36. กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจํานวนหลายราย โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ ว จึงเห็นควรเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ทั ้งนี ้ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย/
ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 2,300,000 บาท โดย
เป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อมูล หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นรายใหม่
และมีการเปรี ยบเทียบผู้สอบบัญชีจํานวนกี่ราย และใช้ หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า สืบเนื่องบริ ษัทฯมีการ
ขยายธุรกิจเพิ่มมากขึน้ และมี บริ ษัท ย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ การพิจารณาคัด เลือกผู้สอบบัญชี จึงต้ องให้ มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯได้ ให้ บริ ษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่สํานักงาน กลต.
กําหนดและมีประสบการณ์ การตรวจสอบในธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มา
นําเสนอการให้ บริ การจํานวนหลายราย และ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส จํากัด ได้ รับคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2558 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความเหมาะสมทังในเรื
้ ่ องค่าธรรมเนียมและขอบเขตของการให้ บริ การ
รวมถึงเครื อข่ายของผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ พร้ อมทังการให้
้
บริ การเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การอบรมในด้ านบัญชีให้ กบั กรรมการ
และผู้บริหารของบริ ษัทฯ สําหรับสาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากบริษัทฯขยายตัวไปยังต่างประเทศ ซึ่งผู้สอบบัญชี
เดิมไม่มีเครื อข่ายตรวจสอบในต่างประเทศ รวมทังบริ
้ ษัทฯมีการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จึงมีระบบบัญชีอีก
ลักษณะหนึง่ ซึง่ ต้ องใช้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวโดยเฉพาะ
นายวิเชียร สลากรธนวัฒน์ มี ผ้ ูถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีรายใหม่กับผู้สอบบัญชีรายเดิมมาจาก
บริ ษัทเดียวกันหรื อเปล่า และค่าสอบบัญชีมีความแตกต่างกันหรื อไม่
รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า ผู้สอบบัญชีมาจากคน
ละกลุม่ บริษัท สําหรับค่าสอบบัญชีมีความแตกต่างกัน ระหว่างผู้สอบบัญชีรายใหม่ กับผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากขอบเขตงานที่
ต้ องตรวจสอบบัญชีมีความแตกต่างกัน ทัง้ ในลักษณะธุรกิ จของบริ ษัทฯมีการขยายไปต่างประเทศ และบริ ษัทฯมี ธุรกิจด้ าน
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิ่มขึ ้น จึงต้ องใช้ บริ ษัทสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนันค่
้ าสอบบัญชีจงึ แตกต่างกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ วประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกํ าหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 สําหรับวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส
มติท่ ปี ระชุม
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน
2,300,000 บาท ซึง่ เป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

201,568,854 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
วาระที่ 14

วาระอื่นๆ (ไม่ มี)

ประธานฯ กล่า วต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ขณะนี ว้ าระต่า งๆตามที่ ระบุไว้ ใ นหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อหุ้น ได้ รั บการ
พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้ วนเสร็ จสิ ้นแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่ องอื่นๆ
หรื อไม่
นายธีธัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามทิศทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ใน 3 – 5 ปี ข้ างหน้ า
ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท ฯมี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ด้ านการจํ า หน่ า ยนํ า้ มั น ทางทะเล ซึ่ ง ต้ องมี
คุณสมบัติเฉพาะ คือ เน้ นความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้ าตรงตามคําสัง่ ซื ้อ ปริ มาณครบถ้ วน การจัดส่งสินค้ าไปยังลูกค้ าได้ ตรง
เวลาตามที่กําหนด และวิธีการปฏิบตั ิด้านความปลอดภัยในการจัดส่งที่ได้ มาตรฐานที่ลูกค้ ายอมรั บได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ ยังคง
มุ่งเน้ นการจํ าหน่ายนํา้ มันเชือ้ เพลิงทางทะเลเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ยังมี ธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องกับการ
จําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เช่น การค้ านํ ้ามันในลักษณะ Trading การขายนํ ้ามันไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ โดยปกติแล้ วในธุรกิจ
Oil Trading นี ้ บริ ษัทที่อยู่ในกลุม่ ค้ านํ ้ามันประเภทนี ้ ต้ องมีความน่าเชื่อถือในชื่อเสียงของบริ ษัท คุณภาพของสินค้ าและการ
ขนส่ง สินค้ า บริ ษัทฯ จึงมีแผนการขยายธุรกิจ Oil Trading ไปยังต่างประเทศในอนาคต โดยการจัดตั ้งบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
รวมทังบริ
้ ษัทฯได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้ าไปซื ้อหุ้นในบริ ษัท แพน โอเรี ยนท์ เอนเนอร์ ยี่(สยาม) ลิมิเต็ด หรื อ
POESในสัดส่วนร้ อยละ 49.99 จึงทําให้ บริ ษัทฯ ได้ ก้าวเข้ าไปยังธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ซึง่ ต้ องยอมรับว่า ประเทศไทย
ยังมี พลังงานไม่เพียงพอสําหรั บการใช้ งานในประเทศ ซึ่งที่ใช้ อยู่นนั ้ มาจากพลังงานในประเทศบางส่วน และยังต้ องนําเข้ า
พลังงานจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ การที่บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้น POES ซึ่งประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม สร้ าง
โอกาสให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าเป็ นผู้รับสัมปทานได้ ในอนาคต อีกทังบริ
้ ษัทฯยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดจําหน่ายนํ ้ามันทาง
ทะเล คือการให้ บริ การด้ าน Catering & Service ทั ้งด้ านจัดหาอาหาร ทําความสะอาด ซักรี ดเสื ้อผ้ าให้ แก่พนักงานบนแท่นขุด
เจาะนํ ้ามันกลางทะเล ทังการจั
้
ดหาสินค้ าและบริ การต่างๆตามความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ ดังกล่าวซึง่ เป็ นการต่อยอดธุรกิจ
ทั ้งนี ้ในระยะเวลา 3-5 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัทฯยังมีเป้าหมายการดําเนินงานตามธุรกิจหลักของบริ ษัทฯเหมือนเดิม และจะขยายธุรกิจ
โดยยึดถือธุรกิจหลักหรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯเป็ นสําคัญ
นายธีธัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตว่าเป็ นลักษณะ organic
growth / inorganic growth และแนวคิดราคานํ ้ามันตลาดโลก บริ ษัทฯจะมีลกั ษณะการดําเนินการอย่างไร หากบริ ษัทฯเป็ น
ลักษณะ inorganic growth บริ ษัทฯจะหาเงินทุนในการขยายธุรกิจอย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกสิทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น
นายโกสิทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางเทคนิค ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯไม่ได้ เติบโตมาจากธุรกิจด้ านธุรกิจสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมโดยตรง จึงไม่ใช่ลกั ษณะ organic growth ซึ่งหมายถึงการเติบโตจากสายธุรกิจหลัก ดังนั ้นบริ ษัทฯจะมี
โอกาสเติบโตในลักษณะ organic growth ได้ ยากและใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน ดังนัน้ ในช่วงแรกของบริ ษัทฯ อาจจะเติบโต
เป็ นลักษณะ inorganic growth และวิธีการลงทุนสามารถลดความเสี่ยงโดยการเข้ าไปซื ้อกิจการที่มีการผลิตปิ โตรเลียมมาก่อน
หน้ าและยังเหลือพื ้นที่สํารวจที่ยงั อาจมีศกั ยภาพในการผลิตปิ โตรเลียมในอนาคต
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
สําหรับราคานํ ้ามันเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไม่เป็ นไปตาม
คาดหมาย แต่ในปั จจุบนั สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับกลไกราคานํ ้ามันเริ่ มคลี่คลาย จึงทําให้ ความกังวลเรื่ องราคานํ ้ามันใน
ตลาดโลกเป็ นไปในทิศทางที่ดีขึน้ ก่อนที่ราคานํา้ มันจะเข้ าไปสู่สมดุลใหม่ สถานการณ์ ต่างๆต้ องนิ่งก่อน อาทิ การขุดเจาะ
Shale Gas และ Shale Oil ในสหรัฐอเมริ กา ทําให้ ปริ มาณอุปทานในตลาดโลกเพิ่มมากขึ ้น การเพิ่มปริ มาณการผลิตของลิเบีย
และการตกลงเรื่ องนิวเคลียร์ ระหว่างอิหร่านกับโลกตะวันตก ซึง่ ตลาดโลกคาดการณ์ว่า ในช่วงปลายปี ราคานํ ้ามันในตลาดโลก
จะกลับเข้ าสู่สมดุลใหม่อีกครัง้ หนึง่ ดังนันช่
้ วงนี ้จึงเป็ นจังหวะที่ดีมากของการเข้ าซื ้อหรื อควบรวมกิจการ หรื อเป็ นช่วงที่ดีสําหรับ
inorganic growth ที่จะขยายการเติบโตไปด้ านธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทังประเทศไทย
้
ยกเว้ นประเทศมาเลเซียและบรู ไน เนื่องจากมีการเติบโตด้ านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว แต่ยงั มีพลังงานไม่
เพียงพอ จึงยังต้ องการนําเข้ าพลังงานจํานวนมาก
ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีความจําเป็ นในการใช้ เงินทุน บริ ษัทฯจะหาเงินทุนด้ วยวิธีการกู้เงินซึ่งมี
หลายรู ปแบบ ทังนี
้ ้จะเลือกแบบใดก็ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่เหมาะสม หากต้ องการใช้ วงเงินจํานวนมากก็จะต้ องนําเรื่ องมาเสนอ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ในปั จจุบนั บริษัทฯมีหนี ้สินต่อทุนที่ยงั ตํ่าอยู่ สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯจะไม่ใช้ เงินทุน
ภายในบริ ษัทฯดําเนินการทั ้งหมด เพราะจะทําให้ บริ ษัทฯไม่มีสภาพคล่องในการขยายกิจการต่อไป และในขณะเดียวกันหาก
กู้ยืมเงินจํานวนมากขึ ้นก็จะเกิดภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ดังนั ้นฝ่ ายบริหารจึงต้ องบริ หารจัดการทั ้งสองส่วนให้ สมดุล
นางสาวณัฐนันท์ สุขสโมสร อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ได้ เข้ าร่วมแสดงเจตนารมย์ต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ เมื่อเดือนกันยายน 2557 และพบว่าบริ ษัทฯได้ กําหนด
นโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวทางปฏิบตั ิไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ที่ปรากฎในรายงานประจําปี และขอให้ บริ ษัทฯ ประสบ
ความสําเร็ จและได้ รับใบรับรองจาก CAC ในไม่ช้านี ้ รวมทั ้งในรายงานประจําปี พบว่าบริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม ทัง้ ต่อพนัก งาน ลูกค้ า และสิ่งแวดล้ อม จึงขอเสนอให้ บริ ษัทฯดํ าเนิ นการจัด ทํ าเป็ นวี ดีทัศน์ ของการ
ดําเนินงานเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมานําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป ในวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
รวมทังคํ
้ าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ทางสํานักงานกลต.ต้ องการให้ บริ ษัทฯจัดทําให้ เกิดประโยชน์ต่อนัก
ลงทุน ซึ่งบริ ษัทฯได้ จดั ทําไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว จึงขอเสนอให้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์เป็ นหัวข้ อเฉพาะ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้ที่
สนใจเข้ าอ่านได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณสําหรับข้ อเสนอแนะ และบริ ษัทฯจะรับไปพิจารณาและดําเนินการ
คุณธีธัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่วงที่ผ่านมาราคานํ ้ามันมีความผันผวน บริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จากราคานํ ้ามันหรื อไม่ และบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงสูงสุดในการดําเนินธุรกิจในจุดใดบ้ าง
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ธุรกิจการจําหน่ายนํ ้ามันของบริ ษัทฯเป็ นลักษณะซื ้อมาขายไป จึงจะไม่ได้ รับผลกระทบ
โดยตรง เนื่องจากบริ ษัทฯมีรายได้ จากราคาส่วนต่างของราคานํ ้ามัน และบริ ษัทฯไม่มีการสํารองนํ ้ามันที่จะเกิดความเสียหาย
จากราคานํ ้ามันลดลง บริ ษัทฯรับนํ ้ามันเชื ้อเพลิงมาและจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าตามรายการสัง่ ซื ้อเท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา
นํ ้ามันที่ผนั ผวน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
สําหรับความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นความเสี่ยงด้ านบุคลากร และด้ านการปฏิบตั ิงานเป็ นส่วนใหญ่
แต่บริ ษัทฯได้ พยายามหาแนวทางและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการควบคุมและป้องกันปั ญหาต่างๆดังกล่าวอยู่แล้ ว
เพื่อให้ กระบวนการทํางานมีความผิดพลาดน้ อยที่สดุ
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาพเรื อพักอาศัย (Accommodation Barge) และแท่น
พักอาศัย (Accommodation Rig) มีภาพเป็ นลักษณะอย่างไร และการให้ บริ การด้ าน Catering & Service เป็ นภาพลักษณะ
อย่างไร
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า แท่น พักอาศัยคื อแท่นที่ ปักหลัก เสาลงไปในพื น้ ดิน ส่ว นเรื อพัก อาศัยจะเป็ นเรื อที่ มี
ห้ องพักอาศัยเหมือนกับโรงแรมหรื อเรื อสําราญ และเคลื่อนย้ ายไปบริ เวณอื่นได้ จะมีภาพเป็ นอยู่ในเล่มรายงานประจําปี 2558
หน้ าที่ 2
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า พนักงานที่ทํางานบนแท่นพักอาศัย เรื อ
พักอาศัย หรื อเรื อบริ เวณแท่นขุดเจาะ ซึง่ มีความต้ องการบริ การเกี่ยวกับด้ านอาหาร การซักรี ดเสื ้อผ้ า การทําความสะอาด การ
จัดซื ้อจัดหาสิ่งของต่างๆ ตามที่พนักงานบนแท่นร้ องขอ สําหรับการให้ บริ การด้ านอาหาร บริ ษัทฯ สนับสนุนการจัดทําอาหาร
ให้ แก่พนักงานที่ทํางานเสมือนการให้ บริ การในโรงแรม สําหรับหัวหน้ าพ่อครัว ( Chef) ที่ให้ บริ การบนแท่นขุดเจาะ จะต้ องผ่าน
การอบรมไม่น้อยกว่า 6 เดือนถึงจะสามารถส่งไปให้ บริ การได้ และมีการฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมและสํารองเจ้ าหน้ าที่ที่
จะเข้ าไปปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ทําให้ มีบคุ คลากรที่เพียงพอในการให้ บริ การบนแท่น
เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้และขอปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ _____(อภิ สิทธิ์ รุจิเกี ยรติ กําจร) _ ประธานที่ประชุม
( นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกําจร )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ….…(เสาวณี ย์ สุทธิ ธรรม)………ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
บัญชี 1
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “SEAOIL”) ครัง้ ที่ 3/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน
2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โดยการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (“NPC”)
้
จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมทังหมด
้
จํานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของ NPC (“การเข้ าทํารายการ”)
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบ
แทนเท่ากับร้ อยละ 9.3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ SEAOIL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของ Pan Orient
(Siam) Limited (“POES”) ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่ได้ มาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ POES ในสัดส่วนร้ อยละ
49.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
POES ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้ องมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ กําหนดไว้
รายละเอียดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ มีดงั ต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558
และได้ บรรลุเงื่อนไขข้ อบังคับก่อน (conditions precedent) ต่างๆ ที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
2. คู่กรณีท่เี กี่ยวข้ อง
ผู้ซอื ้
้ ้นตามกฎหมายไทย และเป็ นบริ ษัทจด
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“SEAOIL” หรื อ “บริ ษัทฯ”) ซึง่ เป็ นบริษัทที่จดั ตังขึ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ ชื่อหลักทรัพย์ SEAOIL และ/หรื อบริ ษัทย่อยทีถ่ ือครองโดย SEAOIL ทังหมด
้
ผู้ขาย
กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC ดังรายชื่อต่อไปนี ้
ลําดับที่
ชื่อ
1
นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์
2
นางสาวชาลินี เกตุแก้ ว
3
นายเทียม คําพล
รวม

จํานวนหุ้น
299,999
1,200,000
1
1,500,000

ร้ อยละ
19.99
80.00
0.01
100.00
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และผู้ขาย ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
NPC จํานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
NPC
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ NPC ก่อนและหลังเข้ าทํารายการ เป็ นดังนี ้
ก่อนทํารายการ
นางสาวชาลินี เกตุแก้ ว

นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์

80.0%

19.9%

นายเทียม คําพล
0.1%

NPC
หลังทํารายการ

SEAOIL
100.0%

NPC
3.2 ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าวจัดเป็ นการทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 คือ การที่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ มีมลู ค่าของ
รายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนซึง่ เป็ นเกณฑ์การคํานวณขนาดรายการที่ให้ ผลลัพธ์สงู สุด เท่ากับร้ อยละ 9.3 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของ SEAOIL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมกับสินทรัพย์รวมของ POES ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557
POES และมีการออก
จากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ POES ในสัดส่วนร้ อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
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หลักทรัพย์เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันที โดยต้ องมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้
การเปรี ยบเทียบเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการ มีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์ การคํานวณขนาดของรายการ

สูตรการคํานวณ

1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ (NTA)

[(NTA ของกิจการที่จะซื ้อ x สัดส่วนที่ได้ มา) / NTA ของบริ ษัท
จดทะเบียน] x 100 = [(28,081,026 1 x 100%) /
(1,075,708,312 + 284,295,326 2)]
กําไรสุทธิของกิจการที่จะซื ้อ x สัดส่วนที่ได้ มา) / กําไรสุทธิของ
บริ ษัทจดทะเบียน] x 100

2. เกณฑ์กําไรสุทธิ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน

4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

(มูลค่ารายการที่จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน) x
100 = [220,000,000 / (1,226,655,412 + 1,136,595,656 3)]
x 100
(จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์ / จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว
ของบริ ษัทจดทะเบียน) x 100 = (19,130,434 / 359,995,857)
x 100

ขนาดของ
รายการ
ร้ อยละ 2.1

NPC มีผลขาดทุน
สุทธิสําหรับงวดปี
สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 จึง
ไม่สามารถ
คํานวณขนาด
รายการตาม
เกณฑ์กําไรสุทธิได้
ร้ อยละ 9.3

ร้ อยละ 5.3

1

มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ NPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมเฉพาะสินทรัพย์สทุ ธิที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท
ร้ อยละ 49.99 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ POES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3
ร้ อยละ 49.99 ของสินทรัพย์รวมของ POES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2

4.

รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ จี ะซือ้

หุ้นสามัญของ NPC จํานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
NPC
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของสินทรัพย์
ชื่อ
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั ้
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล

บริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า
3. ธุรกิจสถานีบริ การแก๊ ส
เลขที่ 700/340 หมูท่ ี่ 6 ตําบลดอนหัวฬอ่ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 0105537076895
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ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ

150,000,000 บาท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
150,000,000 บาท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์
ไม่มี

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (“NPC”) ก่อตังขึ
้ ้นเมือ่ ปี 2537 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า และธุรกิจสถานีบริ การแก๊ ส
ธุรกิ จผลิ ตและจํ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม (“ธุรกิ จโรงแยกคอนเดนเสท”)
NPC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้ แก่ ไวท์สปิ ริ ต (white spirit) รับเบอร์ โซลเวนท์ (rubber solvent)
นํ ้ามันดีเซล และนํ ้ามันเตา โดยดําเนินกระบวนการผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท (condensate splitter) ของ NPC ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นอกจากนี ้ NPC ยังประกอบธุรกิจไบโอดีเซลอีกด้ วย
กระบวนการแยกคอนเดนเสทโดยสรุป มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้

วัตถุดบิ
คอนเดนเสท/
คอนเดนเสท
เรซิดิว

กระบวนการกลั่น
หอกลัน่

ไวท์สปิ ริ ต

ตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บผลิตภัณฑ์
ถังพัก

ถังเก็บ

รับเบอร์ โซลเวนท์
นํ ้ามันดีเซล
นํ ้ามันเตา

1)
2)
3)
4)

วัตถุดิบ ได้ แก่ คอนเดนเสท (condensate) และคอนเดนเสท เรซิดิว (condensate residues) จะถูกส่งจากถังพักวัตถุดิบ
ผ่านท่อเข้ าสูห่ อกลัน่
วัตถุดิบเข้ าสู่กระบวนการกลัน่ แยกในหอกลัน่ 6 หอ ได้ แก่ หอไวท์สปิ ริ ต (2 หอ) หอรับเบอร์ โซลเวนท์ (2 หอ) หอนํ ้ามัน
ดีเซล (1 หอ) และนํ ้ามันเตา (1 หอ)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ในเบื ้องต้ นจะถูกนําเข้ าสูถ่ งั พัก เพื่อควบคุมอุณหภูมิและตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ วจะถูกนําไปเก็บไว้ ที่ถงั เก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจําหน่ายแก่ลกู ค้ า

ปั จจุบนั NPC ได้ หยุดดําเนินการธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทไปแล้ ว จึงมีรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า และธุรกิจสถานี
บริ การแก๊ สเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม NPC ยังคงมีสินทรัพย์เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทไว้ ในบริ ษัท ซึง่ หลังจากเข้ าทํารายการสําเร็จ
บริ ษัทฯ จะเข้ าปรับปรุงซ่อมแซมสินทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อให้ พร้ อมดําเนินการผลิตอีกครัง้ และคาดว่า จะมีกําลังการผลิตปิ โตรเลียมประมาณ
180,000 ลิตรต่อวัน และมีกําลังการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 30,000 ลิตรต่อวัน
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ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่า
NPC ประกอบธุรกิจให้ เช่าอาคารสํานักงาน 5 ชัน้ ตังอยู
้ ่ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั มีผ้ เู ช่า 1 ราย คือ ธนาคารทหาร
้
นพื ้นที่สํานักงานของ NPC
ไทย ซึง่ เช่าพื ้นที่เพื่อเป็ นที่ตงสาขาจํ
ั้
านวน 2 ชัน้ พื ้นที่ที่เหลือทังหมดเป็
ธุรกิ จสถานีบริ การแก๊ ส
NPC ประกอบธุรกิจจําหน่ายเชื ้อเพลิง LPG สําหรับรถยนต์ผ่านสถานีบริ การของ NPC ทังหมด
้
6 สาขา ได้ แก่ สาขาลาดพร้ าว
สาขาสุขาภิบาล สาขาประชาอุทิศ สาขากิ่งแก้ ว สาขาชลบุรี และสาขาเพชรบุรี
4.2 สรุปข้ อมูลทางการเงินปี 2555-2557
4.2.1

งบกําไรขาดทุน

(พันบาท)

ปี 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ปี 2556
(ตรวจสอบแล้ ว)

ปี 2555
(ตรวจสอบแล้ ว)

141,137
4,053
512
145,702

131,518
5,174
841
137,533

122,083
5,074
1,022
128,179

(121,872)
(31,098)
(152,970)
(7,268)

(111,717)
(32,947)
(144,664)
(7,131)

(104,916)
(32,186)
(137,102)
(8,923)

(766)
(8,034)

(1,147)
(8,278)

(1,871)
(10,794)

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการขายและให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนหักต้ นทุนทางการเงิน
และภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ

4.2.2

งบแสดงฐานะการเงิน

งบบริษัท

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
12,555
7,375
2,001
21,931

ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(ตรวจสอบแล้ ว)
11,182
16,554
1,916
29,652

ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(ตรวจสอบแล้ ว)
4,748
8,183
1,562
14,493

งบเฉพาะ
ธุรกิจโรงแยกคอน
เดนเสท
ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1,313
1,096
2,409
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งบบริษัท

(พันบาท)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ *
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่ ว นของหนี ส้ ิ น ระยะยาวที่ ถึ ง กํ า หนด
ชําระภายใน 1 ปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว (สุทธิ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ขาดทุนสะสมยังไม่จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
182,989
6,377
656
441
190,463
212,394
5,200
66,836
300

ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2556
(ตรวจสอบแล้ ว)
176,487
6,777
656
528
184,448
214,100
9,000
52,904
1,200

ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2555
(ตรวจสอบแล้ ว)
176,668
2,073
646
1,168
180,555
195,048
10,000
16,990
1,200

งบเฉพาะ
ธุรกิจโรงแยกคอน
เดนเสท
ปี ณ วันที่
31 ธ.ค. 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
26,444
656
27,100
29,509
1,427
-

72,336
87,628
342
87,970
160,306
150,000
(97,912)
52,088
212,394

63,104
90,532
342
90,874
153,978
150,000
(89,878)
60,122
214,100

28,190
98,181
277
98,458
126,648
150,000
(81,600)
68,400
195,048

1,427
1,427
150,000
(121,918)
28,081
29,509

หมายเหตุ * มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นมูลค่าตามบัญชี ซึง่ ยังไม่ได้ ปรับปรุงด้ วยมูลค่าประเมินทีด่ ินของกรมธนารักษ์ และมูลค่า
ประเมินโรงกลัน่ และอุปกรณ์จากผู้ประเมินอิสระ สําหรับรายละเอียดของมูลค่าประเมินโปรดดูข้อ 7. เกณฑ์ที่ใช้ ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบ
แทน
4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)
ลําดับที่
ชื่อ
1
นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์
2
นางสาวชาลินี เกตุแก้ ว
3
นายเทียม คําพล
รวม

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

จํานวนหุ้น
299,999
1,200,000
1
1,500,000

ร้ อยละ
19.99
80.00
0.01
100.00
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มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการเข้ าทํารายการสําหรับกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท
บริ ษัทฯ จะทําการชําระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลในวงจํากัด (private
placement) ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC เป็ นจํานวน 19,130,434 หุ้น กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท
ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2551 “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้น SEAOIL ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลในวงจํากัด โดย
เป็ นราคาที่คํานวณระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึง่ เท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น
6. มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
้ ้น 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
สินทรัพย์ที่จะได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นของ NPC ได้ แก่ หุ้นสามัญของ NPC จํานวนทังสิ
100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
NPC มีมลู ค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 18.7 บาท
ต่อหุ้น ทรัพย์สินที่สําคัญที่จะได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นของ NPC ประกอบด้ วยทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท โดย
NPC จะจําหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่าและธุรกิจสถานีบริ การแก๊ สออกจากบริ ษัทก่อนวันที่เข้ าทํา
รายการ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้น
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย โดยอ้ างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากมูลค่าหุ้นตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบ
อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach) ของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันทีซ่ ื ้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ เลือกใช้ วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price-to-book ratio) เนื่องจาก NPC ได้ หยุดดําเนิน
กิจการโรงกลัน่ มามากกว่า 5 ปี จึงไม่มีฐานรายได้ หรื อกําไรที่จะใช้ อ้างอิงได้ อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่ใช้ เป็ นฐานในการคํานวณ
ได้ มีการปรับปรุงด้ วยมูลค่าประเมินโดยกรมธนารักษ์ และผู้ประเมินอิสระ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

มูลค่าประเมินของโรงกลัน่ และอุปกรณ์
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ตามการประเมินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
รวม

ล้ านบาท (เว้ นแต่ จะระบุเป็ นอย่ างอื่น)
134.6
32.2
166.8

8. ผลประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
บริ ษัทฯ คาดว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าว จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ ดังนี ้
1) สนองเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่ต้องการก้ าวเข้ าสูธ่ รุ กิจการกลัน่ ปิ โตรเลียมอันเป็ นธุรกิจต่อเนื่อง และเสริ มกับธุรกิจการเป็ นผู้
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษัทในปั จจุบนั และเป็ นการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากการลงทุนในบริษัท Pan Orient
Energy (Siam) Limited (“POES”) ซึง่ เป็ นเจ้ าของสัมปทานการขุดเจาะนํ ้ามันในประเทศไทย
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2) เพิ่มพูนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการเรี ยนรู้จาก NPC ซึง่ เป็ นการประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงจากการเริ่ มต้ น
ลงทุนสร้ างธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทนํ ้ามันขึ ้นมาเอง
9. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการซือ้ สินทรั พย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรั พย์
บริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษัทฯ ซึง่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่
บุคคลในวงจํากัด (private placement) ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ NPC เป็ นจํานวน 19,130,434 หุ้น กําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50
บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท
10. เงื่อนไขการเข้ าทํารายการ
เนื่องจากรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว จัดเป็ นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปฯ บริ ษัทฯ จึงต้ อง
จัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยต้ องมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้
11. การเข้ าทํารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของ NPC
- ไม่มี –
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2558 ซึง่ ได้ จดั ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการทํารายการดังกล่าว
เนื่องจากบริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าการลงทุนในกิจการของ NPC จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 8. ผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะเกิดกับบริ ษัทฯ
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามข้ อ 12
- ไม่มี –
ขอรับรองความว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงชื่อ………(อภิ สิทธิ์ รุจิเกี ยรติ กําจร)..………….
( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ……(นีรชา ปานบุญห้อม)……………..
( นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม )
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 9 เมษายน 2558
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2558 ณ ที่ทําการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 359,993,848 บาท เป็ น 379,124,282 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน
19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 19,130,434 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

19,130,434
-

รวม
(บาท)
19,130,434
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิม

-

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ

ประชาชน

-

-

-

-

-

บุคคลใด ๆ
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1)

19,130,434

-

11.50

รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1

เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร
(ระบุ)

-

-

-

-

-

-

1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

2.2 การดําเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

-

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ไม่มีเศษของหุ้น

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี
นคริ นทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย

กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่...............-................. จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ


กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียน ในวันที่ 30 เมษายน 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ ชําระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โดยการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด จากกลุม่ ผู้
ถือหุ้นเดิม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริ มสภาพคล่อง และโครงสร้ างการเงินลงทุนที่
เหมาะสมของบริ ษัทฯ
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษัทฯ ช่วยส่งเสริ มให้
บริ ษัทฯ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบวงจรยิ่งขึ ้น เพิ่มความสามารถในการทํากําไรและการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ จะทําการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดภายในวันที่เข้ าทํารายการสําเร็จ (Closing Date) ตามที่ระบุในสัญญา
ซื ้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องยื่นคําร้ องและเอกสารที่เกี่ยวข้ องในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ทังนี
้ ้ ต่อเมื่อบุคคลในวงจํากัดซึง่ เป็ นผู้ขายได้ บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้น และบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ได้ รับรายชื่อผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว
ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2558
9 เมษายน 2558
2
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record
29 เมษายน 2558
Date)
3
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
30 เมษายน 2558

2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ลําดับ
4

ขัน้ ตอนการดําเนินการ
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558

วัน เดือน ปี
26 พฤษภาคม 2558

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงชื่อ………(อภิ สิทธิ์ รุจิเกี ยรติ กําจร)………..
( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ………(นีรชา ปานบุญห้อม )…………….
( นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม )
ประธานกรรมการบริ หารและ กรรมการผู้จดั การ

3
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เอกสารแนบ 1

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทําให้ ทนุ
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก 359,993,848 บาท เป็ น 379,124,282 บาท โดยมีข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
เพื่อใช้ ชําระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ โดยการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (“NPC”)
จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นจํานวนรวม 19,130,434 หุ้น
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่บคุ คล ดังต่อไปนี ้
ลําดับ
รายชื่อ
1.
นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์
2.
นางสาวชาลินี เกตุแก้ ว
3.
นายเทียม คําพล

จํานวนหุ้น
เหตุผลในการจัดสรร
3,824,174 เป็ นกลุม่ บุคคลที่มีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์กรและ
15,304,347 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
1,913

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจํากัด
รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด มีดงั นี ้
ลําดับ

รายชื่อ

อาชีพ

ที่อยู่
1771/329 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนา
นิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
4/45 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
222 หมูท่ ี่ 15 ตําบลบางเบือ อําเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน

1.

นายโชคชัย ว่องภัทรวาณิชย์

นักธุรกิจ

2.

นางสาวชาลินี เกตุแก้ ว

นักธุรกิจ

3.

นายเทียม คําพล

นักธุรกิจ

ความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ
ไม่มีความ
เกี่ยวโยง
ไม่มีความ
เกี่ยวโยง
ไม่มีความ
เกี่ยวโยง

4. เกณฑ์ ในการกําหนดราคาและเหตุผล
บริ ษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 11.50 บาท โดยเป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อ และกลุม่ ผู้
ถือหุ้นเดิมของ NPC ซึง่ เป็ นผู้ขาย ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของสํานักงาน

4
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด
เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้น SEAOIL ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลในวงจํากัด โดยเป็ นราคาที่คํานวณระหว่างวันที่ 18 มีนาคม
2558 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึง่ เท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ บุคคลในวงจํากัด
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บคุ คลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ โดยราคา
และบุคคลที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ มีความเหมาะสม และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
6. เหตุผลและประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับนอกจากเงินเพิ่มทุน
การลงทุนโดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ NPC จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ ดังนี ้
1) สนองเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่ต้องการก้ าวเข้ าสูธ่ รุ กิจการกลัน่ ปิ โตรเลียมอันเป็ นธุรกิจต่อเนื่อง และเสริ มกับธุรกิจการเป็ นผู้จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริ ษัทในปั จจุบนั และเป็ นการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากการลงทุนในบริ ษัท Pan Orient Energy (Siam)
Limited (“POES”) ซึง่ เป็ นเจ้ าของสัมปทานการขุดเจาะนํ ้ามันในประเทศไทย
2) เพิ่มพูนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการเรี ยนรู้จาก NPC ซึง่ เป็ นการประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงจากการเริ่ มต้ นลงทุน
สร้ างธุรกิจโรงกลัน่ นํ ้ามันขึ ้นมาเอง
7. เงื่อนไขหรื อข้ อตกลงอื่นๆ ที่สาํ คัญ
บริ ษัทฯ จะทําการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดภายในวันที่เข้ าทํารายการสําเร็จ (Closing Date) ตามที่ระบุในสัญญา
ซื ้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องยื่นคําร้ องและเอกสารที่เกี่ยวข้ องในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ต่อเมือ่ บุคคลในวงจํากัดซึง่ เป็ นผู้ขายได้ บรรลุข้อตกลงตามเงื่อนไขก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้น และบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับรายชื่อผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว
8. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น (Dilution Effect)
8.1 Control Dilution
= จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด / (จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด + จํานวน
หุ้นที่ชําระแล้ ว)
= 19,130,434 / (19,130,434 + 359,995,857)
= 5.0%
8.2 Price Dilution
ไม่มีผลกระทบด้ าน Price dilution เนื่องจากราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัดสูงกว่าราคาตลาด
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8.3 EPS Dilution
= (EPS เดิม / EPS ใหม่) - 1
โดย EPS คํานวณจากกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ สําหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
= (0.43 / 0.22) - 1
= 91.6%
9. ผลกระทบต่ อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริหารงาน
บุคคลในวงจํากัดไม่มีสว่ นในการบริ หารงาน เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ หรื อเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ บุคคลในวงจํากัดมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุม
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อย
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
กว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่ นวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน
ทั ้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้
องค์ ประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่
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หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนิ ธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริษัทอื่น
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558
ผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล

มอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

มอบฉันทะ

ขัน้ ตอนตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ พร้ อมรั บรองสําเนา
- สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้ อมรั บรองสําเนา
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือหลักฐานแสดงตนที่
ทางราชการออกให้

ขัน้ ตอนลงทะเบียน

ขัน้ ตอนลงทะเบียน

- แบบฟอร์ มลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ
- แสดงบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ
หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้

- เอกสารตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น พร้ อมกรอก
รายละเอียด และลงลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ตามลําดับระเบียบวาระการประชุม
การลงคะแนนเสียง และบัตรลงคะแนน
เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่ เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง โดยให้ ผ้ ูถือหุ้น
ยกมือขึน้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน (สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่
ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้ แล้ ว ไม่ ต้องส่ งบัตรลงคะแนนเพื่อออกเสียงอีกครัง้ )

สรุ ปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม
ปิ ดประชุม
เริ่มรั บตรวจเอกสาร และลงทะเบียน ตัง้ แต่ เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
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การลงทะเบียน
บริษทั ฯจะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่
26 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเมเปิ ล ตามแผนทีท่ ป่ี รากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7
เอกสาร/หลักฐานแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุม
1. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฎรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชือ่
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียด 1.1 ข้างต้น และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือ
ชือ่ รับรองสําเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชือ่
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลพร้อม
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
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(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติ บคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมกับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย หรือ
ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่หรือโดย
เจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ คุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ นิตบิ ุคคล ผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันนิตบิ ุคคลและ
เงือ่ นไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ่ ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้
รับรองความถูกต้องของคําแปล
4. ขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผูม้ อบฉันทะ และให้ผรู้ บั มอบฉันทะลงนามในช่อง
ผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จาํ นวน 20 บาทให้เรียบร้อย
(ข) แนบเอกสารตามทีร่ ะบุในข้อ 1, 2 และ 3 ให้ครบถ้วน และนําส่งเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนเข้าประชุม
(ค) ในกรณีตอ้ งการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชอ่ื กรรมการอิสระ ในหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ นี้ประวัตกิ รรมการ
อิสระปรากฎตามเอกสารแนบท้าย สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 และนําส่งทีบ่ ริษทั ก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

โดยจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะมายัง : สํานักเลขานุการบริ ษทั
บรืษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ : 02-3989850 ต่อ 662 โทรสาร : 02-3982125
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Enclosure 6
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ตําบล/แขวง

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซี ออยล์ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Sea Oil Public Company Limited

โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

หุน้ สามัญ

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

ordinary share

เสี ยง

shares, having the right to vote equal to

หุน้ บุริมสิ ทธิ

votes,

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

preference share

เสี ยง

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

อายุ

(1)

age

ถนน

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

Road

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or

อายุ

(2)

age

ถนน

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

Road

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

หรื อ
, or
age

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
อายุ

(3)

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เวลา 14.00 น. ณ บอลรู ม บี โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015
at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
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Enclosure 6
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสี ยงได้
Remark
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Power of Attorney Form B.

(แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Specific Detail Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่
Written at

(1) ข้าพเจ้า I /We
ที่อยู่ Address:

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

สัญชาติ Nationality

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม
a shareholder of Sea Oil Public Company Limited, holding total of

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

shares and having

votes as follows;

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Common share

shares and having

votes

หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Preference share

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize
(1)
นาย / นาง / นางสาว

อายุ

Mr. / Mrs. /Miss

(2)

Age

ปี
year(s)

ที่อยู่

หรื อ

Address

or

นาย / นาง / นางสาว

อายุ

Mr. / Mrs. /Miss

Age

ปี
year(s)

ที่อยู่

หรื อ

Address

or

(3)
 รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อายุ 46 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 39/92 หมู่บา้ นนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Assoc. Prof. Dr.Ruth Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 46 years, address: 39/92 Nitchadathanee Village,
Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi

 ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตําบลบึงยีโ่ ถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Dr.Chalermwit

Chimtragoon – Independent Director / Member of Audit Committee, age 64 years, address: 93/97 Moo 3, Bueng Yitho,

Thanyaburi, Pathumthani

 นายทวีป สุนทรสิ งห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์–บาร์โบส ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
Mr.Taweep Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 63 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat
Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม บี โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015
at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

วาระที่ 1:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
1st Agenda:
To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree_______________________
Abstention _______________________

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมตั ิรายการได้มาซึ่ งหุน้ ของบริ ษทั นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
2nd Agenda:
To consider and approve the acquisition of approximately 100% of the total issued shares in Nakornchai Prakarn Chemical Product Company
Limited
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree_______________________
Abstention ______________________
พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั จัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว โดยลดจํานวน 2,560 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จํานวน 359,996,408 บาท เป็ นจํานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั
To consider and approve the decease of the Company’s registered capital after the allocation of share dividends from Baht 359,996,408 to Baht
3rd Agenda:
359,993,848 by cancelling approximately 2,560 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 1 per share
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________
วาระที่ 3:

วาระที่ 4:
4th Agenda:
□
□

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the decrease of the
registered capital of the Company
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 359,993,848 บาท เป็ นจํานวน 379,124,282 บาท โดย
การออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 19,130,434 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital at Baht 19,130,434, from Baht 359,993,848 to Baht 379,124,282, by
5th Agenda:
issuing 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

วาระที่ 6:
6th Agenda:
□
□

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the increase of the
registered capital of the Company
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

วาระที่ 7:
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 19,130,434 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7th Agenda:
To consider and approve the allotment of up to 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention ___________________________

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
วาระที่ 8:
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ น้ กูแ้ ละเสนอขายหุน้ กู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)
8th Agenda:
To consider and approve the issuance and offering of debenture in the amount of not exceeding Bath 2,000,000,000
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention ___________________________
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my
vote as a shareholder.

(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้
ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda
is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney
shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of
attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ _______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature (__________________________________) Authorizer
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Remarks
1. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to
more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
2. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
3. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form B as attached.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
ใบประจําต่อ แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Power of Attorney Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited.

การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม บี โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok
or any adjournment at any date, time and place thereof .

□

วาระที่ __________ เรื่ อง __________________________________________

□

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Agenda

Topic

(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

□

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

วาระที่ __________ เรื่ อง __________________________________________

□

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Agenda

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

Topic

(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

□

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

วาระที่ __________ เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda

Topic: Election of director

ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

□

Agree ________________________ Disagree _____________________

ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
Agree ________________________ Disagree _____________________

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Power of Attorney Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ )
(This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository)

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า I /We
ที่อยู่ Address:
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ( Custodian ) ให้กบั

สัญชาติ Nationality
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

as an operator in the business of the custodian for

a shareholder of Sea Oil Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding total of

shares and having

votes as follows;

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Common share

shares and having

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize
(1)
นาย / นาง / นางสาว
Mr. / Mrs. /Miss

(2)

เสี ยง ดังนี้

อายุ

ปี

Age

year(s)

ที่อยู่

หรื อ

Address

or

นาย / นาง / นางสาว

อายุ

ปี

Mr. / Mrs. /Miss

Age

year(s)

ที่อยู่

หรื อ

Address

or

 รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อายุ 46 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 39/92 หมู่บา้ นนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Assoc. Prof. Dr.Ruth Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 46 years, address: 39/92 Nitchadathanee Village,
Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi

 ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตําบลบึงยีโ่ ถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Dr.Chalermwit

Chimtragoon – Independent Director / Member of Audit Committee, age 64 years, address: 93/97 Moo 3, Bueng Yitho,

Thanyaburi, Pathumthani

 นายทวีป สุนทรสิ งห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์–บาร์โบส ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
Mr.Taweep Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 63 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat
Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม บี โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015
at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;

□

มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้

□

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Full authorization to vote by all number of shares held by me.
Partial authorization:

□

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Common share

shares and having

votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
วาระที่ 1:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
1st Agenda:
To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree_______________________
Abstention _______________________
วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมตั ิรายการได้มาซึ่ งหุน้ ของบริ ษทั นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
2nd Agenda:
To consider and approve the acquisition of approximately 100% of the total issued shares in Nakornchai Prakarn Chemical Product Company
Limited
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree_______________________
Abstention ______________________
พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั จัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว โดยลดจํานวน 2,560 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จํานวน 359,996,408 บาท เป็ นจํานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั
To consider and approve the decease of the Company’s registered capital after the allocation of share dividends from Baht 359,996,408 to Baht
3rd Agenda:
359,993,848 by cancelling approximately 2,560 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 1 per share
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________
วาระที่ 3:

วาระที่ 4:
4th Agenda:
□
□

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the decrease of the
registered capital of the Company
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 359,993,848 บาท เป็ นจํานวน 379,124,282 บาท โดย
การออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 19,130,434 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital at Baht 19,130,434, from Baht 359,993,848 to Baht 379,124,282, by
5th Agenda:
issuing 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

วาระที่ 6:
6th Agenda:
□
□

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company in consequence of the increase of the
registered capital of the Company
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
วาระที่ 7:
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 19,130,434 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7th Agenda:
To consider and approve the allotment of up to 19,130,434 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention ___________________________
วาระที่ 8:
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ น้ กูแ้ ละเสนอขายหุน้ กู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)
th
8 Agenda:
To consider and approve the issuance and offering of debenture in the amount of not exceeding Bath 2,000,000,000
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree _______________________
Abstention ___________________________
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my
vote as a shareholder.

(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้
ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda
is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney
shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of
attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ _______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature (__________________________________) Authorizer
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
Remarks
1. This Proxy Form C is only for a shareholder who as a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand to be
share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
(1)

The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.

(2)

The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.

3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to
more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
Enclosure 6
ใบประจําต่อ แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Power of Attorney Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซี ออยล์ จํากัด (มหาชน)
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited.

การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม บี โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 1/2015, on 26 May 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom B, Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok
or any adjournment at any date, time and place thereof .

□

วาระที่ __________ เรื่ อง __________________________________________
Agenda

Topic

□

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

□

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

Abstention ___________________

วาระที่ __________ เรื่ อง __________________________________________
Agenda

□

งดออกเสี ยง

Topic

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.

□

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

□

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

วาระที่ __________ เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda

Topic: Election of director

ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

□

Agree ________________________ Disagree _____________________

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
ประวัติกรรมการอิ สระ ผู้รบั มอบฉันทะลงมติ ในที่ประชุม
ข้อมูลของคณะกรรมการอิ สระ
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
อายุ
47 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 39/87 หมูบ่ า้ นนิชดาธานี ถนนสามัคคี
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ประกาศนี ยบัตร
ประกาศนี ยบัตร

คณะ / สาขา
โลจิ สติ กส์ระหว่างประเทศ
กฎหมายธุรกิ จระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วิ ชาชีพชัน้ สูงในการแปลคําศัพท์
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรังเศสทางกฎหมาย
่

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สถาบันการศึกษา
Cardiff University, Wales, United Kingdom
Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
Lycee Michelet, France
Cardiff University, Wales, United Kingdom
Paris Institute of Comparative Law, France

รุ่นที่ 44 / 2005
รุ่นที่ 13 / 2006
รุ่นที่ 103 / 2008

ประสบการณ์การทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
2554 - ปจั จุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ั
2556 - ปจจุบนั
กรรมการ
ั
2539 - ปจจุบนั
กรรมการ
2536 - ปจั จุบนั
อาจารย์ประจํา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2554 - 2556
กรรมการอิสระ

ชื่อบริ ษทั
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร์ จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า
ธุรกิจรับออกแบบภายใน
สถาบันการศึกษา

บริษทั เจริญสินพร็อพเพอร์ต้ี จํากัด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั - ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
ประวัติกรรมการอิ สระ ผู้รบั มอบฉันทะลงมติ ในที่ประชุม
ข้อมูลของคณะกรรมการอิ สระ
ชื่อ-นามสกุล
ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
อายุ
65 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตําบลบึงยีโ่ ถ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

คณะ / สาขา
การบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ ํา
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
การศึกษา

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
ประสบการณ์การทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
2554 - ปจั จุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2552 - ปจั จุบนั
ประธานโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รุ่นที่ 92 / 2011
รุ่นที่ 158 / 2012
รุ่นที่ 42 / 2013
รุ่น 17 / 2015
ชื่อบริษทั
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
สถาบันรัชต์ภาคย์

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง
สถาบันการศึกษา

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั - ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
ประวัติกรรมการอิ สระ ผู้รบั มอบฉันทะลงมติ ในที่ประชุม
ข้อมูลของคณะกรรมการอิ สระ
ชื่อ-นามสกุล
นายทวีป สุนทรสิงห์
อายุ
64 ปี
ตําแหน่ ง
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์–บาร์โบส ถนนสุขมุ วิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี

คณะ / สาขา
นิ ติศาสตร์

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Financial Statements of Director (FSD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
ประสบการณ์การทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
2554 - ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
2535 - 2553
ผูจ้ ดั การ

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รุ่นที่ 97 / 2012
รุ่นที่ 42 / 2013
รุ่นที่ 20 / 2013
รุ่น 17 / 2015
ชื่อบริษทั
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั - ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการอิสระไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทุกวาระของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
Enclosure 7

แผนที่โรงแรมเมเปิ ล
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ ห้ องบอลรูม บี ชัน้ 15 โรงแรมเมเปิ ล
9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เบอร์ โทรศัพท์ 02 398 9999 และ 02 366 9222
Maple Hotel Map
26 May 2015, Time : 2.00 – 5.00 P.M.
At Ballroom B, 15th Floor, Maple Hotel
9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok, Thailand
Tel: (+66) 02 398 9999, (+66) 02 366 9222

