
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2565 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 

ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
ถ่ำยทอดสดจำกส ำนักงำน บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 
กรงุเทพมหำนคร 

เปิดรบัลงทะเบียนผ่ำนแอพพลิเคชนั Inventech Connect เวลำ 12.00 น. 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จงึขอสงวนสทิธพิืน้ทีห่อ้งประชุมเพือ่ใชส้ าหรบัการถ่ายทอดสดการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ของบรษิทัได ้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทั เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนได ้ตามวธิกีารทีก่ าหนด 

**งดแจกของท่ีระลึก** 
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LTR.SEA 034/2565  
  15   มีนาคม   2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. รายงานประจ าปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code  
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
4. ประวติักรรมการและบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. ประวติัโดยสังเขปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
7. เอกสารส าหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ  
9. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” และขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีรับมอบอ านาจ 
10. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
11. สารสนเทศของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 3/2565 ได้มีมติก าหนดวนัประชุม                             
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีสถานท่ีควบคุม
ระบบการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดก้ าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้แลว้เสร็จภายใน                 
14 วนันับแต่วนัประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 และจัดส่งส าเนารายงาน                  
การประชุมดงักล่าวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.seaoilthailand.com) แลว้  
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นในการบนัทึกรายงานการประชุมสามญั               
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

http://www.seaoilthailand.com/
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษทัไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 (One Report) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท                 
ประจ าปี 2564 
การลงมติ   วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 
 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากัด มาตรา 112 และข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 39                      
ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด                   
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (One Report) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

รายการ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

2564 2563 
สินทรัพยร์วม  3,096.60 2,203.52 
หน้ีสินรวม  1,419.32 782.85 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม  1,677.28 1,420.67 
รายไดจ้ากการขาย บริการและการให้เช่ารวม  11,340.34 5,274.97 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 240.03 31.54 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 230.95 18.45 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.3556 0.0284 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการพิจารณาสอบทาน  
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน
ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้              
นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท                     
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึง                 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต  

นอกจากน้ี ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก าหนดว่า บริษทัฯ จ่ายปันผล
จากเงินก าไรเท่านั้น และ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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รายละเอียดการจ่ายปันผล 

การจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2564 2563 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 649,507,473 608,914,791 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) 13,087,852 21,179,349 
ก าไร(ขาดทุน)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร(บาท) 51,720,225 84,437,175 
อตัราการจ่ายหุ้นปันผล 15 หุน้เดิม : 1 หุ้นปันผล 15 หุน้เดิม : 1 หุ้นปันผล 
อตัราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.0666666667 0.06666667 
อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 0.0074074075 0.00740741 
อตัราการจ่ายปันผลรวม(บาท/หุ้น) 0.0740740742 0.07407408 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ (บาท) 48,111,665 45,104,802 

อตัราการจ่ายปันผล ต่อ ก าไรสุทธิ 367.60% 212.96% 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร ดงัน้ี 
1) จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 จ านวน 700,000บาท  
2) จดัสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ านวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 48,111,665 บาท หรือคิดเป็น                   
อตัราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0666666667 บาท ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ0.0666666667 บาท และอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดในอตัราหุ้นละ 0.0074074075 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 4,811,167 บาท อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าว
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.0740740742 บาท (ทศนิยม 10 
ต าแหน่ง) คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 48,111,665 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา
ท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผลในวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายปันผล                
ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติ ให้ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,637 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.                             
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 140 ก าหนดให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนไดโ้ดยวิธีตดัหุ้น
จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดห้รือยงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่าย โดยเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการ              
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 649,509,110 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 649,507,473 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 1,637  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจ านวน 1,637 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4.               
ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน                 649,507,473 บาท  (หกร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นห้าแสนเจ็ดพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น  649,507,473 หุ้น  (หกร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นห้าแสนเจ็ดพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                  1 บาท  (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 649,507,473 หุ้น  (หกร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นห้าแสนเจ็ดพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                  - หุ้น  ( - )” 

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น                   
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบั                     
การลดทุนจดทะเบียน 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติ ใ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 43,300,498 บาท เ พ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไข                           
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากัด มาตรา 136 ก าหนดให้บริษทัสามารถเพ่ิมทุนจากจ านวน                         
ท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น โดยเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนจ านวน 43,300,498 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 649,507,473 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน  
692,807,971 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ในบริษทั ขอ้ 4. ทั้งน้ี การแกไ้ขดงักล่าวเป็นไปเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ                 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน  692,807,971 บาท       (หกร้อยเกา้สิบสองลา้นแปดแสนเจ็ดพนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบเอด็บาท) 
  แบ่งออกเป็น          692,807,971 หุ้น       (หกร้อยเกา้สิบสองลา้นแปดแสนเจ็ดพนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบเอด็หุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ               1 บาท       (หน่ึงบาท) 
  โดยแยกออกเป็น   
  หุ้นสามญั   692,807,971 หุ้น           (หกร้อยเกา้สิบสองลา้นแปดแสนเจ็ดพนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบเอด็หุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ               - หุ้น        ( - )” 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น                  
เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 6 ท่ีมีมติเสนอขอเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล                            
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ จ านวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น                    
ของบริษทัฯ ในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ท่ีส่งมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอ จึงมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ  17 ก าหนดว่า                     
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัท่ี                            
22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย                            
ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก  บุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ                            
ตามนโยบายการสรรหาแลว้ และคดัเลือกทั้งในดา้นคุณสมบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ  ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆท่ีหลากหลาย อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในภาพรวมและสอดคลอ้งกบั      
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ            
ท่ีออกตามวาระ โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร            ประธานกรรมการ  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
2. นายพร้อมพงษ ์ ชยัศรีสวสัด์ิสุข     กรรมการ                กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาะหน่ึง 
3. นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธ์ิ              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และก ากับดูแลกิจการ แทน ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ท่ีครบวาระและ                   
ไม่ประสงคต์่อวาระเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ทั้ งน้ี ผู ้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น                     
กรรมการอิสระล าดบั (3) นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธ์ิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ
ครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 8 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบแลว้  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  แต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ                               
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการน าเสนอ 
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การลงมติ   วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                      
ทั้งน้ี  ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการใน
วาระน้ีได ้เพราะไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 33 
 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 90 ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใด
ให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของ                  
เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ตลอดจน
พิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเทียบเคียงกบัองค์กรท่ีอยู่ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท  (เท่ากับปี 2564) 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ดงัน้ี 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนรายเดือน 

• - ประธานกรรมการ 
• - กรรมการ 

40,000 บาท / เดือน 
30,000 บาท / เดือน 

40,000 บาท / เดือน 
30,000 บาท / เดือน 

ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงาน (Incentive Fee) 

ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงาน ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงาน 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ตรวจสุขภาพประจ าปีและ 
ประกนัสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพประจ าปีและ 
ประกนัสุขภาพ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 

ค่าตอบแทนรายเดือน 12,000 บาท / เดือน 12,000 บาท / เดือน 

กรรมการชุดย่อย  ค่าตอบแทน / คร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

30,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
20,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

30,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
20,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร 

16,500 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
11,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

16,500 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
11,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ 

ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 
- กรรมการสรรหาฯ 

20,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
15,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

20,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
15,000 บาท / คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 



 

 

7 หนังสือเชิญประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

และ ขออนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive fee) ส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1.60 ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการน าเสนอ  จึงมีมติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน                   
ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ  รวมถึง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 
(Incentive fee) ส าหรับปี 2564 จ านวนเงินไม่เกิน 1.60 ลา้นบาทโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรการจ่ายให้กบั
กรรมการบริษทั 
การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของผูส้อบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมแล้ว                              
จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส   
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
1. นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั                 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4526  
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 

ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด                   
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 
ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ  
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่อ                 
งบการเงินของบริษทัฯ 
จ านวนปีที่ให้บริการ  7 ปี (2558-2564) (นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843                  
เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2558 – 2564) 
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2.70 ล้านบาท (ปี 2564 จ านวน 3.10 ล้านบาท) โดยเป็นเงิน                    
ค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาส (ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใชจ้่ายเดินทาง 
ค่าท่ีพกั ฯลฯ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติั)  
การตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยนั้น สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ                               
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส                  
เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ โดยมีประวติัผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 11 พจิารณาอนุมัติการขายหุ้นท้ังหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัดให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ 
ขายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่นบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (“บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษัทฯ จ านวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดของบริษัทซีออยล์                         
ปิโตรเคมีคอล ให้แก่บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี รีไฟเนอร่ี จ ากดั (“ผู้ซ้ือ”) โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนจากการ                
ขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 256,000,000.00 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”) ทั้ งน้ี ในปัจจุบัน                  
บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์                      
ปิโตรเลียมเหลว  

        ทั้ ง น้ี  ภายหลังธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทซีออยล์                                 
ปิโตรเคมีคอลอีกต่อไป และบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส้ินสภาพจากการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และผูซ้ื้อจะเป็น 
ผูพ้ิจารณาแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระหว่างบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล และผูซ้ื้อ โดยบริษทัฯ จะไม่
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการเก่ียวกบัสัญญาดงักล่าวอีกต่อไป 

         ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยจะเกิดขึ้นต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษทัฯ 
และผูซ้ื้อเสร็จสมบูรณ์ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการขายหุ้นทั้งหมดของบริษทัซีออยล์
ปิโตรเคมีคอล ให้กบับุคคลเก่ียวโยงกนั 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล (แลว้แต่กรณี) มีมติอนุมติั
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ 

(2) การแกไ้ขอ านาจกรรมการของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ และ 

(3) การเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการส่ังจ่ายเงินในบญัชีของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูซ้ื้อ (ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด) มีมติอนุมติั
ให้ซ้ือและรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจากบริษทัฯ 

      ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น และการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ 
ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565  

     ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ด าเนินการขายหุ้นทั้งหมดท่ีถืออยู่ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะน า
เงินจ านวน 256,000,000.00 บาทท่ีไดรั้บจากการขายหุ้นดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
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1) ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนบัสนุนการด าเนินงานภายในกลุ่มบริษทั และ/หรือ 

2) ช าระคืนเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระ และ/หรือ 

3) ส ารองไวเ้พื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการท่ีน่าสนใจในอนาคต 

     การเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไป        
ซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดของรายการซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค านวณ
ขนาดรายการสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี และ Management Account ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แลว้ 
พบว่า มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล จ านวน 189.82 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 
141.31 ลา้นบาท ดงันั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะเท่ากบั 48.52 ลา้นบาท 
และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลยงัคงคา้งช าระอยูก่บับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้นบาท จึงรวมมูลค่าตามบญัชีของ
บริษทัฯ ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอลได้เท่ากับ 264.31 ล้านบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าของส่ิงตอบแทน 
ซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้นบาทแลว้ พบว่า มูลค่าตามบญัชีมีค่าสูงสุด ดงันั้น บริษทัฯ จึงใช้มูลค่าตามบญัชีซ่ึงเท่ากบั 264.31 
ลา้นบาท ในการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเม่ือไดค้  านวณตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ภายใต้
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ลว้ พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบั
ร้อยละ 8.54 ตามเกณฑม์ูลค่าตามบญัชี ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือนก่อนเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น มูลค่ารายการ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ จึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบญัชี ดงันั้น 
รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส่งผลให้บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผย
ขอ้มูลการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ย เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เน่ืองจาก  

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ  ( ข )  ถื อ หุ้ น ใ น ผู ้ ซ้ื อ โ ด ย ท า ง อ้ อ ม  ผ่ า น บ ริ ษั ท  น ท ลิ น  ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ า กั ด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดใน
บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ถือหุ้นในบริษทั นทลิน จ ากดั 
(“บริษัทนทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือหุ้นใน
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั และ 
(ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) 
เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทั
นทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษทันทลิน มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม นายสุรพล มีเสถียร 
และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ 
ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึงเ ป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญห้อม  ถือหุ้นใน
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดย
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็น
กรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูซ้ื้อเขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศ
คณะกรรมการ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) เม่ือค านวณขนาดรายการตาม
เกณฑข์องรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ  
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ Management Account ของบริษทัซี
ออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัซี
ออยลปิ์โตรเคมีคอล (หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า) จ านวน 48.52 ลา้นบาท (โดยเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือ
หุ้นของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล เป็นเงินทั้งส้ิน 135.82 ลา้นบาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยช าระเป็นเงินทั้งส้ิน 
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13.50 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกคร้ัง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 
มีนาคม 2561 รวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน 189.82 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จากการพิจารณาหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
พบว่า มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้นบาท ดงันั้น มูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าจึงมีจ านวนเท่ากบั 48.52 ลา้นบาท) และหน้ีสินท่ีบริษทัซี
ออยล์ปิโตรเคมีคอลทั้งส้ินยงัคงคา้งช าระอยู่กบับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้นบาท รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ใน
บริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอลทั้งส้ิน เท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 
256.00 ลา้นบาท พบว่ามูลค่าตามบญัชีมีค่าสูงกว่ามูลค่าส่ิงตอบแทน จึงใชมู้ลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยล์
ปิโตรเคมีคอล ซ่ึงเท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ในการค านวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการ
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ประเภทเดียวกนั และท ากบับุคคลเดียวกนัในรอบหกเดือนท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะมีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
เท่ากบั 264,306,579.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น ขนาดรายการ
เก่ียวโยงดังกล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของ  
บริษทัฯ 

     ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติั         
การมอบอ านาจให้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจพิจารณา
และด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม 
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย            
การก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวกบัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) และสารสนเทศของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัด ให้กับบริษัท เนเชอรัล                   
เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั โดยมอบอ านาจให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี จ าเป็นในการเข้าท าธุรกรรม                  
การขายหุ้นในบริษทัย่อย ซ่ึงรวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และ            
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย การก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ                    
ท่ีจ าเป็นและเก่ียวกบัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

การลงมติ   วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น                            
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 



 

 

12 หนังสือเชิญประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

               ทั้งน้ี จากรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม             
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) มีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี คือ (1) บริษัท นทลิน จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 292,550,417  หุ้น (2) นายเชิดชู                             
ปานบุญห้อม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 68,835,902 หุ้น  

      นอกจากน้ี เ พ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนั้ น ผู ้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 2 ราย ได้แก่  
(1) นายสุรพล มีเสถียร ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104 หุ้น และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงถือหุ้นใน
บริษทัฯ จ านวน 5,162,666 หุ้น ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

วาระท่ี 12 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                         

ตามวัน และ เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางแอพพลิชัน  Inventech Connect                          
เวลา 12.00 น. ท่านสามารถศึกษาขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

บริษทัใช้การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัจะเชิญท่ีปรึกษากฏหมายอิสระ
มาร่วมเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบั
บริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมมาท่ี E-mail: Compliance@seaoilthailand.com                
หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้ทางเบอร์ติดต่อ :                             

02-398-9850 ต่อ 662 หรือ 673 หรือทางอีเมล์ Compliance@seaoilthailand.com หรือ Inventech  Systems Call Center 
เบอร์ติดต่อ: 02-5381481-82 

 
 

 
 
ส านกัก ากบัดูแลและเลขานุการบริษทั 
โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

 
………………………………. 
(นางสาวนีรชา   ปานบุญห้อม) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 
ของ 

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 
 

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอพพลิเคชัน IR Plus AGM 
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที ่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ 
2. นายทวีป สุนทรสิงห์  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

    ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  
3. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน  

  และกำกับดูแลกิจการ  
5. นายสุรพล มีเสถียร  กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
6. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ  
7. นางโกสิทธ์ิ เฟื่องสวัสดิ์  กรรมการ 
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
2. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย  กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน 
3. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
4. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม  ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท 
5. นางสาวฐิตาภรณ์     นามวิชา  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์   วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 
2. นายพจนัคร ปักษี ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชาญ  กิตติรัตนพันธ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ 
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 ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสรรณยา เลิศอำไพ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทีเ่ข้าร่วมการประชุม โดยนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท    
ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท
ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) โดยใช้แอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM  ทั้งนี ้การประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย               
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี ่ยวข้อง  นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุม           
และมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้อง
ในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดประชุมด้วยเช่นกัน บริษัทขอช้ีแจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการลงคะแนนสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้  
 ในการประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ผ่านแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนรููปคำถาม 
ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่ เมนูรูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน        
เพื่อดำเนินการเปิดกล้องและไมโครโฟน หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม 
สามารถสอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำช้ีแจงให้ผ่านช่องทางข้อความ 
หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)      
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ 

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการเข้ามายังบริษัท  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน IR Plus AGM โดยการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือต้องการ “งดออกเสียง” กดเลือกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู วาระ
การประชุมบนแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ 

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านแอพพลิเคชัน แบบออนไลน์ 
ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบวา่ 
บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอพพลิเคชัน IR PLUS AGM  ทั้งนี้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วม
ประชุม ณ ขณะนี้ ดังน้ี 

1) ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้

ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 93,295,096 หุ้น 
3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้น

ได้ทั้งสิ้น 29,655,454 หุ้น 
4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ที่ผู้ถือหุ้นได้มีการมอบฉันทะเข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอพพลิเคชัน IR 

PLUS AGM จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 274,266,214 หุ้น 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 397,216,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.23 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที ่22 เมษายน 2563 

   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่22 เมษายน 2563 
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าว
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น   
   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 ดังนี ้
เห็นด้วย    จำนวน      397,213,052 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน        3,712 เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม 
  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  แถลงผลการดำเนินงาน
ต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทได้เผชิญกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาวะสงครามราคาน้ำมันซึ่งทำให้ราคาน้ำมันผันผวนและปรับตัวลดลง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 5 ด้าน ดังน้ี 

1.  กลยุทธ์ด้านการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจด้านการจำหน่ายนํ้ามันและการให้บริการด้าน Catering & 
Service ซึ่งเป็นธุรกิจหลักขององค์กร แม้ว่าราคาขายนํ้ามันโดยเฉลี่ยจะลดลงจากปีก่อน 25.5% แต่เราสามารถเพิ่มปริมาณการขายนํ้ามัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 12.87% ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการขยายตลาดไปยังลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายในระยะยาวและยั่งยืน 
3.กลยุทธ์ด้านการบริหารองค์กร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรทั้ง

บุคคลากรหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และกำหนดการ
ดำเนินงานต่อไปได้อย่างแม่นยำ 

4. มุ่งเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และสอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่ได้การ
รับรองจากมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้ยื่นขอการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาธิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน พิจารณาประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านนโยบาย 
และการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามมาตรฐานสากล เพื่อ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมนโยบายที่แสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม 
อาทิ การตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม การเพิ่มมาตรการป้องกันในกระบวนการเบิกจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดคอร์รัปชัน การจัดให้มีแผนการติดตามและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั ่น ( Anti-Corruption) ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส จากการพัฒนาระบบการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นผลทำให้มีผลประกอบการเป็น
ที่น่าพอใจ แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์สงครามราคานํ้า
มันและการปรับตัวลดลงของราคานํ้ามันดิบอย่างรุนแรง แต่ด้วยกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างองค์กรที่รวดเร็วของบริษัทฯ ทำให้ผลการ
ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2563 
รายได้รวมปี 2563 ลดลง 1,141 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.79 ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคานํ้ามันที่ปรับลดจากปีก่อนถึง

ร้อยละ 25.5 ทั้งนี้ในส่วนปริมาณการขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ในส่วนของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จาก 4 ส่วนดังนี้ 
1. รายได้จากการจัดจำหน่ายนํ้ามันทางทะเล ซึ่งคิดเป็น 80.38 % 
2. รายได้จากการจัดจำหน่ายนํ้ามันทางบก ซึ่งคิดเป็น 17.09% 
3. รายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็น 2.28% 
4. รายได้จากการจำหน่ายโซลเว้น ซึ่งคิดเป็น 0.25% 

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ในปี 2563  
รายได้จากการจำหน่ายนํ้ามันรวมทั้งหมด 5 ,141.42 ล้านบาท ลดลง 970.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.88 

ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายนํ้ามันรวมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะ ปริมาณการจำหน่ายนํ้ามันทั้งหมด 460.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 52 ล้านลติร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.88  

รายได้จากส่วนของการให้บริการหรือที่เรยีกว่า Catering & Supply Management ในปี 2563 ทั้งหมด 120.45 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.70 ซึ่งในส่วนของการให้บริการ Catering & supply management 
นั้น บริษัทฯ ให้บริการทั้ง On Shore และ Off shore แบ่งเป็นรายได้ในส่วนของการให้บริการ On shore 26.86 ล้านบาท และในส่วน
ของ Off shore 93.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.77 ล้านบาท 

  ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 40.69 

ล้านบาท ลดลง 71.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.59 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคานํ้ามันดิบ ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมาก 
ซึ่งราคานํ้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยปี 2563 มีค่าเท่ากับ 41.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 35.11 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีราคา
เฉลี่ย 64.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามปริมาณนํ้ามันดิบที่ผลิตได้โดยรวมและปริมาณนํ้ามันดิบที่ขายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยสรุปเป็นงบกำไรและขาดทุนได้ ดังนี้ 
งบการเงินรวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม จำนวน 5,274.97 ล้านบาท ลดลง 1,141.39 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 17.79 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้
รายได้จากการจำหน่ายนํ้ามันลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยราคาขายเฉลี่ยในป ี2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.50 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 ปริมาณการจำหน่ายนํ้ามันโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 รายได้อื่น ลดลง 52.84 % หรือคิด
เป็น 24.84 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยในส่วนของค่าปรับสูงอย่างมีนัยยะ กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงาน
ยกเลิก เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายกิจการโซล่าร์ จึงมีส่วนของกำไรจากการขายอยู่ที่ 60.73 บาท ต้นทุนทางการเงินลดลงถึง 
36.26% เนื่องจากการคืนเงินให้กับสถาบันทางการเงิน ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง 63.59 % หรือคิดเป็น 71.05 ล้าน
บาท เนื่องจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกลดลงจึงส่งผลกระทบต่อกิจการร่วมค้า สำหรับกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 31.54 ล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 18.45 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 13.09 ล้านบาท 

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 
สินทรัพย ์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,203.52 ล้านบาท ลดลง 763.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.74 

เมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 500.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.72 สาเหตุหลักจากการลดลงของ
อุปกรณ์ในกลุ่มสินทรัพย์ของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก (กลุ่มธุรกิจโซ่ล่าร์) จำนวน 318.21 ล้านบาท  สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงส่วน
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ใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  จากการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ การปรับกลยุทธ์การขาย โดยขายเป็น
เงินสดเพิ่มมากข้ึน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการจากผิดนัดชำระหนี้ 

หนี้สิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 782.85 ล้านบาท ลดลง 772.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.68 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2562 เกิดจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และการลดลงของเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   และเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,420.67 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

1,403.16 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 17.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 8.84     
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.63 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563  
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.6 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ร้อยละ 1.32 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ 

ROA ร้อยละ 1.22 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่อง D/E และ DSCR Ratio ได้เป็นอย่างดี โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) คิดเป็น 1.32 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) คิดเป็น 0.55 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ย (DSCR) คิดเป็น 2.61 เท่า 

พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯปี 2563 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อยกระดับคะแนน CG Score จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย เรื่องการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมิน
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นจากโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การออกงานพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ Opportunity 
Day 2020 , ออกงาน Energy & Maritime 2020 มอบความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการปรับตัวธุรกิจด้านพลังงานและขนส่งทางทะเล
กับบุคคลทั่วไป ในปี 2563 บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมด้าน
การศึกษาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 ที่
ไม่ใช่มุ่งเน้นในเรื่องของยอดขายและกำไรแต่ยังมุ่งเน้นการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานอย่างถูกต้อง
โปร่งใส และคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบป ี2563 ผ่านแอพพลิเคชัน 

นางสาวเพียงฤทัย ปราโมช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับราคา

น้ำมันในตลาดโลกลดลง อาจส่งผลให้รายได้ของบริษัทในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดลง เนื่องจากเป็นรายได้ที่ผันแปรตรงกับ
ราคาน้ำมัน แต่ในส่วนของกำไรขั้นต้นไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาขายเป็นแบบ Cost Plus Margin 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมี
การลงมติ 
             ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ตามที่นำเสนอ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และตามที่ คุณนีรชา ปานบุญ
ห้อม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2563 ผ่าน     
แอพพลิเคชัน 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน
สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      397,216,764 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0         เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 4        พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด 
แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายปันผล
จากเงินกำไรเท่านั้น และ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ     ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสุทธิรวม 31.54 ล้านบาท และผลการดำเนินงานตามงบ
เฉพาะกิจการ    มีผลกำไรสุทธิ 21.18 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกำไรดังนี ้

1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 1,060,000 บาท  
2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจา่ย

ปันผลหุ้นละ 0.06666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท  
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ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปัน
ผลในอัตราหุ้นละ 0.06666667 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท (ทศนิยม 8 ตำแหน่ง) 
คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 45,104,801 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผลในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านแอพพลิเคชัน 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ     และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปัน
ผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      397,216,764 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5        พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 837 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  แถลงต่อที่ประชุมว่า 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยัง
ไม่ได้นำออกจำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายจำนวน 837 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 837 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น 608,914,791  หุ้น (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ  608,914,791  หุ้น (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                 - หุ้น ( - )” 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติในการพิจารณา

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ 
และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      397,216,764 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 40,594,319 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษทัสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้น
ใหม่เพิ่มขึ้น 
                    สืบเนื่องจากวาระที่ 4  มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 40,594,319 ( สี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบ
เก้า) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 608,914,791  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ำนวน 649,509,110 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อจา่ยปันผล และแกไ้ขหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

  “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  649,509,110 บาท (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาท) 
  แบ่งออกเป็น  649,509,110 หุ้น (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ    1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น   
  หุ้นสามัญ   649,509,110 หุ้น (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ      - หุ้น ( - )” 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมตัิ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามทีน่ำเสนอ และ
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      397,213,052 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน          3,712 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 7        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากวาระที่ 6 ท่ีมีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบยีนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม ่จำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุน้
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านแอพพลิเคชัน 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมตัิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      397,213,052 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน          3,712 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 8     พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  เป็นผู้แถลง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายทวีป สุนทรสิงห์  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1.  ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายสุรพล  มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
3.  นายโกสิทธ์ิ  เฟื่องสวัสดิ์      กรรมการ 
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรอง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ  ซึ่ง
ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหา ทั้งใน
ด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ผู้ได้รับการ
เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (1) ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล  
        ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล ดังนี้ 

1)  ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย    จำนวน      397,216,605 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน            159 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

2) นายสุรพล  มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      393,962,603 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน      3,254,161 เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืผูป้ระจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2564 หน้าที ่12 / 15 

3)  นายโกสิทธิ์  เฟ่ืองสวัสด์ิ     กรรมการ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย    จำนวน      396,892,864 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน      323,900 เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  เป็นผู้แถลง
รายละเอียดต่อที่ประชุม  

นายทวีป  สุนทรสิงห์  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่  
ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ( เท่ากับปี  2563 ) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ  ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้  

องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 
คณะกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนรายเดอืน 

• - ประธานกรรมการ 
• - กรรมการ 

 
40,000 บาท / เดอืน 
30,000 บาท / เดอืน 

 
40,000 บาท / เดอืน 
30,000 บาท / เดอืน 

ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงาน (Incentive Fee) 

ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ ตรวจสขุภาพประจ าปีและ 
ประกนัสุขภาพ 

ตรวจสขุภาพประจ าปีและ 
ประกนัสุขภาพ 

กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผกูพนับรษิทั 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 12,000 บาท / เดอืน 12,000 บาท / เดอืน 

กรรมการชดุย่อย  ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
องค์ประกอบของค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชุม 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
30,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
20,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 
30,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
20,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการบรหิาร ค่าเบีย้ประชุม 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิาร 

 
16,500 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
11,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 
16,500 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
11,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกจิการ 

ค่าเบีย้ประชุม 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 
- กรรมการสรรหาฯ 

 
20,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
15,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 
20,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
15,000 บาท / ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
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รวมถึง นำเสนอต่อที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) สำหรับปี 2563 
จำนวน 1.40 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมลู หรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 
หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ในวงเงนิรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท ดังนี ้

เห็นด้วย    จำนวน      397,213,052 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน        3,712         เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียด ต่อที่ประชุม 
ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี   

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการ
ปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
แล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้  

1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843  หรือ 
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474  หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ่งมนตรี       ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564  
เป็นจำนวนเงินรวม  3.10 ล้านบาท  ซึ่งเป็นอัตราเดมิเท่ากับปี 2563 โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ไม่รวมคา่ใช้จ่าย
อื่นที่เรียกเก็บเท่าท่ีจำเป็นตามที่จา่ยจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก เบ็ดเตลด็อื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามธรรม
เนียมปฏิบตัิ) 
   ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ 

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด  
ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้สอบบัญชีได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการ

ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 
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หากท่ีประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้ 

เห็นด้วย    จำนวน      397,216,764 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0        เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
เพื ่อรองรับการจดทะเบียนจัดตั ้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Center หรือ IBC) กับกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมหนังสือเชิญประชุม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ดังนี้ 

 “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบอำนาจให้
บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนิน การจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
ดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นจนแล้วเสร็จ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอพพลิเคชัน 
หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้ 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืผูป้ระจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2564 หน้าที ่15 / 15 

เห็นด้วย    จำนวน      397,216,764 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย   จำนวน             0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง   จำนวน           0        เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย    จำนวน           0           เสียง   คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 12  วาระอื่นๆ  (ไม่มี) 

ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้ได้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านแอพพลิเคชัน โดยเลือกที่เมนูรูปคำถามซึ่งแสดง
อยูใ่นแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกท่ีเมนูรูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบนเพื่อดำเนินการ
เปิดกล้องและไมโครโฟน  

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม
ในวันน้ีและขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.21 น. 

 

   ลงชื่อ ............(อภิสิทธิ ์ รุจิเกียรติกำจร).......ประธานที่ประชุม
            ( นายอภิสิทธ์ิ   รุจิเกียรติกำจร )   
                    ประธานกรรมการ 

 

ลงช่ือ….…(เสาวณีย์  สุทธิธรรม)………ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม) 
              เลขานุการบริษัท 
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หนา้ 1 / 2 

 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี  7  มีนาคม  2565   

   บรษิทั ซอีอยล์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่7  มนีาคม  2565                                 

ณ ทีท่าํการบรษิทัฯ เกีย่วกบัการลดทุน การเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนและเพ่ิมทุน 

1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 649,509,110 บาท                                      

เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 649,507,473 บาท โดยวธิกีารตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่คงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิม่ทุนปี 2564 จาํนวน 1,637 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ 

1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 649,507,473 บาท                                         

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 692,807,971 บาท โดยออกหุน้สามญัจํานวน 43,300,498 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ              

1 บาท รวม 43,300,498 บาท 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 43,300,498 1 43,300,498 

          การใชเ้งนิทุน     

 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1. แบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 

 

 

2.2. การดาํเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหุน้ จ่ายเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0666666667 บาท 

 

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

กําหนดวนัประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที ่ 28  เมษายน  2564                         

เวลา  14.00  น.  โดยมสีถานทีค่วบคุมระบบการประชมุ ณ หอ้งประชุมศรนีคร อาคารวารชิ เลขที ่88 ซอยบางนา-ตราด 

30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหว้นัที ่22 มนีาคม 2565 เป็นวนัใหส้ทิธ ิ              

ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และสทิธใินการรบัหุน้ปันผล    

หมายเหตุ  :  การใหส้ทิธดิงักล่าวยงัมคีวามไมแ่น่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)        

4.1. การยื่นขอจดทะบยีนลดทุนจดทะเบยีน การเพิม่ทุนจดทะเบยีน และเปลีย่นแปลงทุนชาํระแลว้ และการแกไ้ขหนังสอื     

บรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย์ 

4.2. บรษิทัจะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

 

 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ 

และชาํระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

จดัสรรใหก้บัผู้

ถอืหุน้เดมิ 

43,300,498 15 : 1 - ภายหลงัการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 2565 

เพื่อรองรบั 

การจ่ายหุน้ปันผล 
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5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

บรษิทัจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ สําหรบัการตอบแทนการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยออกเป็นหุน้ปันผล แทนการ

จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด 

6.  ประโยชน์ท่ีบริษทัพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1. เพื่อเป็นการเพิม่สภาพคล่องในหุน้บรษิทั 

6.2. เพื่อรกัษาสภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1. บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธหิลกัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงั

หกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไว ้

7.2. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้จ่ายปันผล และจะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลของบรษิทัในอนาคต ทัง้น้ี เป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายปันผลของบรษิทัทีกํ่าหนดไว ้

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2565 7 มนีาคม 2565 

2 กําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2565และมสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) 

22 มนีาคม 2565 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 28 เมษายน 2565 

4 จดทะเบยีนลดทุน/เพิม่ทุน และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธติ่อกระทรวง

พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับตงัแต่วนัทีม่ ี

มตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

5 กําหนดจ่ายเงนิปันผล 20 พฤษภาคม 2565 

 

 บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

  

 

 

                              ลายมอืชื่อ............................................... 

                                (นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม) 

                   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร 

อายุ   76 ปี 

ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ  

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.13 (จาํนวน 20,320,000 หุ้น)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - 

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2564    

คณะกรรมการบริษัท   จาํนวน 9 / 9 คร้ัง (100%)  

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ จาํนวน  3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี) 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คณะ / สาขา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท Civil Engineering  Lamar University, Texas, USA 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)      รุ่นท่ี 166/2012 

หลกัสูตร The Role of Chairman Program (RCP)      รุ่นท่ี 26/2011 

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)       รุ่นท่ี 22/2008 

หลกัสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program (UFS)   รุ่นท่ี 5/2006 

หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)     รุ่นท่ี 24/2005 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     รุ่นท่ี 27/2004 

 

ประสบการณ์การทํางานที่สําคัญ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ จาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.เอเชีย ไบโอแมส จาํหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี นาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินคุณภาพจาก

ต่างประเทศ 

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง

บา้น 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อ่ืนๆ   

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ดี ที ซี เอน็เตอร์ไพรส์ ธุรกิจบริการระบบ GPS 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก.โกลบอลเฮา้ส์ (แคมโบเดีย) ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.ลาวอะโกรเทค (สปป.ลาว) ธุรกิจปาลม์นํ้ามนัครบวงจร 

2558 - 2563 ประธานกรรมการ  บจก.ดี ที ซี เอน็เตอร์ไพรส์ ธุรกิจบริการระบบ GPS 

องค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ - ไม่มี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - ไม่มี -    
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

อายุ   55 ปี 

ตําแหน่ง  กรรมการ  

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.26 (จาํนวน 1,681,771 หุ้น)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   : ไม่มี 

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2564    

คณะกรรมการบริษัท   จาํนวน 9 / 9 คร้ัง (100%)  

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ จาํนวน 4 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี) 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คณะ / สาขา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)      รุ่นท่ี 97/2012  

หลกัสูตร  ความยัง่ยืนขององคก์รธุรกิจ และ ความเส่ียงเก่ียวกบัความยัง่ยืน    รุ่นท่ี 1/2021 

(Introduction to Corporate Sustainability ESG-Related Risks)  

 

ประสบการณ์การทํางานที่สําคัญ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีออยล์ จาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / ประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ.พริมา มารีน  ขนส่งทางนํ้ า 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.สิงหา แทงเกอร์ การรับจา้งขนส่งทางเรือเดินทะเล 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.นทลิน ขนส่งนํ้ามนัทางเรือ 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศ

มาเลเซีย) 

บริการจดัการกองทุน 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศ

สิงคโปร์) 

บริการจดัส่งสินคา้ทางทะเล 

2559 - 2564 กรรมการ  บจก.วินชยั การผลิตและการส่งไฟฟ้า 

 

องค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ - ไม่มี – 

กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - ไม่มี 
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ – นามสกุล  น.ส. อจัฉรียา บนัสิทธ์ิ 

อายุ   47 ปี  

ตําแหน่งที่เสนอช่ือ :    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ   

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท  :  ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี  

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คณะ / สาขา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท การจดัการทรัพยากรบุคคล (หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ) วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร Dale Carnegie Certified Master Trainer  Dale Carnegie 

ประกาศนียบตัร Changing Faces Women Leadership  East-West Center, Oahu, Hawaii 

ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม” (นมธ. 7) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกั

บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 

สถาบนัพระปกเกลา้  

 

ประสบการณ์ทํางานที่สําคัญ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน -ไม่ม-ี) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2555 กรรมการบริหาร บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

การสาํรวจและทาํเหมืองแร่ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 1 แห่ง) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย บริษทั 

ดิสคฟัเวอร์ จาํกดั 

ท่ีปรึกษาองคก์ร และการพฒันาบุคลากร 

2551 – 2553  ผูจ้ดัการนโยบายการบริหาร

ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพนัธ์ 

บริษทั เชลล ์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั 

ผลิต และจาํหน่าย ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั และ

เคมีภณัฑ์ 

2549 – 2551 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี และการ

ก่อสร้างโครงการเก่ียวกบัสายสัญญาณ

ส่ือสาร 

2554 – 2549 

 

ท่ีปรึกษา บริษทัท่ีปรึกษา เฮยก์รุ๊ป จาํกดั บริการให้คาํปรึกษาในดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2540 – 2544 

 

ผูช่้วยผูต้รวจสอบ บญัชีอาวุโส บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮา้ส์คู

เปอร์ส จาํกดั 

ให้คาํปรึกษาและบริการตรวจสอบบญัชี 

 

องค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ - ไม่มี – 

กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - ไม่มี- 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ - นามสกุล : นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย 

อาย ุ: 54  ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สถานท่ีทาํงาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PwC) 

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 29  ปี 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 

 

การศึกษา 

- ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

   

ประสบการณ์ในการทํางาน 

คุณชัยศิริ เป็นหุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบญัชีของ PwC ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชีเป็นเวลากว่า 29 ปี             

คุณชัยศิริ มีประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี 3 ปี 

ครอบคลุมหลายธุรกิจใน PwC Australia ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 และทาํงานใน PwC Vietnam เป็นระยะเวลา               

4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบบญัชีให้แก่บริษทัขา้มชาติท่ีประกอบ

กิจการในประเทศเวียดนาม กมัพูชา และลาว คุณชัยศิริ มีประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบัญชีของกิจการหลายประเภท                 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผูส้อบบญัชีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ - นามสกุล : นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 

อาย ุ: 53  ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สถานท่ีทาํงาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PwC) 

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 30  ปี 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 

 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชั้นสูงดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา 

 

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

   

ประสบการณ์ในการทํางาน 

คุณวราภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC  โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 30 ปี ซ่ึง

รวมระยะเวลาท่ีไดท้าํงานในบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จาํกดั เมืองดีทรอยด ์รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา

ประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรม

ยานยนต์ ซ้ือมาขายไป การบริการ ธุรกิจนํ้ ามันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทใน

สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีคุณวราภรณ์ยงัเป็นผูส้อบบญัชีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ - นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี 

อาย ุ: 57 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สถานท่ีทาํงาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PwC) 

ระยะเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั : 34 ปี 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 

 

การศึกษา 

- ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

- สมาชิก IOD และไดรั้บการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 

คุณวิเชียรปฏิบติังานในบริษทั PwC เป็นระยะเวลา 34 ปี  ปัจจุบนัเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์

ในการตรวจสอบบญัชี สําหรับบริษทัในประเทศและบริษทัย่อยขา้มชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจ

หลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผูส้อบบญัชีสําหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  
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ข้อบงัคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของ                

รอบปีบญัชีของบริษทั 

            การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น            

เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

            ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด           

จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล

ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

            ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือ             

ผูถื้อหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

            ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ

จดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนายทะเบียน

ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ย

กว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามวนั (3) วนั 

ทั้ ง น้ี  สถานท่ี ท่ีจะใช้เ ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษัท  หรือท่ีอื่นใด                          

ตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

 

องค์ประชุม 

ขอ้ 33. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ต้องมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า                  

(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3)                 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม 

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ให้การประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ี                 

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัว่าจะต้อง               

ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 
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สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย               

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั                

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ                

แบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สินธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั 

(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขั้นตอนการ  

ยืน่แบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

  ข้ันตอนการย่ืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

1. ยืน่แบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://app.inventech.co.th/SEAOIL101419R 

หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเขา้สู่ระบบ       และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัภาพ  

2. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ 

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยืน่แบบคาํร้องจะเปิดใหด้าํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 08:30 น.           

โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคาํร้องผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือจดัส่ง หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ มายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง 

บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกักาํกบัดูแลและเลขานุการบริษทั 

เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

3. ระบบประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม            

2 ชัว่โมง) โดยผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้ับและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ใหบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 21-28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคําร้อง 

3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

4  เพ่ือยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม 

 5 กดปุ่ ม “ส่งแบบคําร้อง / Request” 

 6 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username 

& Password 

 
** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สําหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม              

(ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของ

ท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ข้ันตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คําถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ

สัญลักษณ์  

กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

5 จากนั้นทําการกดปุ่ ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง 

6 กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม 

** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุณากดปุ่ ม รีเฟรช หรือสัญลักลักษณ์  

รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคําถาม 
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หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมคีวามเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมคีวามเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคล่ือนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนํา) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

คู่มือการใช้งาน 

ย่ืนแบบคําร้องผ่าน e-Request 

1 2 คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 

เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/SEAOIL101419R 

กรอกข้อมูลสําหรับย่ืนแบบคําร้อง 

(e-Request) 

ส่งแบบคําร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 

อนุมัติคําร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนําส่งลิงก์ 

สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  

(e-Voting) 

   

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคําร้อง 

และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนีจํ้านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 

เพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดํา
เน

ิน
กา

รก่
อน

วัน
ป

ระ
ชุม

 
ดํา

เน
ิน

กา
ร 

ณ
 ว

ัน
ป

ระ
ชุม

 

หมายเหตุ 

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ

ออกจากการประชุมสําหรับวาระท่ียังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  

Power of Attorney Form B.  
(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Specific Detail Form) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 
 

เขียนท่ี       

Written at     
วนัท่ี    เดือน            พ.ศ.  

                          Date                    Month          Year 
 

(1)  ขา้พเจา้ I /We   สัญชาติ Nationality    

ท่ีอยู ่Address:               

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม    หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี  

       a shareholder of Sea Oil Public Company Limited, holding total of   shares and having                      votes as follows; 
หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

      Common share                              shares and having                                                        votes 
หุ้นบุริมสิทธิ                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                             เสียง 

Preference share                                 shares, having the right to vote equal to                                             votes. 
(3) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize 

(1) นาย / นาง / นางสาว       อาย ุ   ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                           year(s) 
ท่ีอยู ่           หรือ 

 Address                        or 
(2) นาย / นาง / นางสาว       อาย ุ   ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                           year(s) 
ท่ีอยู ่           หรือ 

 Address                        or 
(3)  

 ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์– กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อาย ุ54 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 39/87  หมู่บา้นนิชดาธานี   ถนนสามคัคี  ตาํบลบางตลาด   อาํเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 

 Prof. Dr.Ruth  Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 54 years, address: 39/87  Nitchadathanee Village,  
Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi 

 นายทวีป สุนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อาย ุ71 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 62 ซอยสมานฉันท–์บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

Mr.Taweep  Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 71 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat   
Sukhumvit 42 Road, Prakanong,  Klongtoey,  Bangkok 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.     

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ

ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022, on 28 April 2022 at 2.00 p.m. 
at The E-AGM will be broadcast via an electronic means from the Company’s Meeting Room, No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, Bangna 
District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I hereby authorize my proxy for voting in this meeting on my behalf as follows; 
 
 
 
 
วาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2564     

1st Agenda: To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 held on 9 April 2021  
 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย   □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________________ Disagree_______________________    Abstention _______________________ 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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วาระท่ี 3:  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3rd Agenda: To consider the approval of the Financial Statement for the year 2021 ended December 31,2021 

 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย   □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________________ Disagree_______________________   Abstention ______________________ 

 

วาระท่ี 4:   พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผล และจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลการดาํเนินงานส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 4th Agenda:  To consider the approval of the dividend payment and allocation of part of the profit as legal reserve for the year ended December 31,2021 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 5:   พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,637 หุ้น และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

5th Agenda:  To consider the approval for the decrease of the company’s register capital 1,637 shares and the approval for the amendment to Clause 4 of the 

Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of the company’s registered capital 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 6:   พิจารณาอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 43,300,498 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

6th Agenda:  To consider the approval for the increase of the company’s register capital 43,300,498  shares to support stock dividend payment and the 

approval for the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the increase of the company’s 

registered capital 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 7:   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล   

7th Agenda:  To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 
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วาระท่ี 8:   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

8th Agenda:  To consider the approval for the re-appointment of the company’s directors in place of the directors who are retired by rotation  

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

(1) □  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  

 Election of the whole group of director   

               □ เห็นดว้ย    □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

Agree  _________________         Disagree __________________            Abstention _____________________ 

(2) □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Election of the individual director 

 

(1) นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร 

Mr.Apisit Rujikeatkamjorn 

   □   เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

(2) นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

Mr. Prompong Chaisrisawatsuk 

   □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

(3) นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธ์ิ 

Ms. Atchaleeya Bansit 

  □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

 

 วาระท่ี 9:  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565  

9th Agenda:  To consider the approval the remuneration of directors for the year 2022 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 10:   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

 10th Agenda: To consider the approval the appointment of auditors and determine of the auditor fee for the year 2022 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 
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วาระท่ี 11:   พิจารณาอนุมตักิารขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จาํกดัให้กบับุคคลเก่ียวโยงกนั 

 11th Agenda: To consider the approval of selling all shares of Sea Oil Petrochemical Co., Ltd. to a Connected Person 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 12:   เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 12th Agenda: Other businesses (if any) 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น 

If the vote of the proxy in any agenda which is inconsistent with this form, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as 
a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้

ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 proxy shall 
have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate. 
 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts that the proxy has performed in connection with the authorization, except for the case where the proxy did not vote in accordance with the power of 
attorney, shall be deemed as if I did it by myself. 
 

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูม้อบฉันทะ 

Signature (__________________________________) Authorizer  

       

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ 

Signature (__________________________________) Proxy 

   

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ 

  Signature (__________________________________) Proxy 

 

 

หมายเหตุ  

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

 

Remarks 
1.  The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one proxy for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to 

more than one proxy 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. 
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ใบประจาํต่อ แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Annex to the Power of Attorney Form B 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited. 

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานบริษทั ซีออยล ์ จาํกดั (มหาชน)                        

เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022, on 28 April 2022 at 2.00 p.m. at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
electronically (E-AGM) will be broadcast via an electronic means from the Company’s Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai 
Sub-district, Bangna District, Bangkok 
 

 

□  วาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________ 

      Agenda Topic  
□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 
 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
   

□  วาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________ 

      Agenda Topic  
□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 
 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
 

 □  วาระท่ี __________ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Topic: Election of director 
   ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

Name of the director 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
   ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

Name of the director 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

Power of Attorney Form C.  
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 

(This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository) 
 

เขียนท่ี       

Written at     
วนัท่ี    เดือน            พ.ศ.  

                          Date                    Month          Year 
 

(1) ขา้พเจา้ I /We   สัญชาติ Nationality    

ท่ีอยู ่Address:               

      ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กบั       ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)    

       as an operator in the business of the custodian for                                                                                a shareholder of Sea Oil Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง ดงัน้ี  

holding total of    shares and having                        votes as follows; 
หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

      Common share                              shares and having                                                         votes 
(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize 

(1) นาย / นาง / นางสาว       อาย ุ   ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                         year(s) 
ท่ีอยู ่           หรือ 

 Address                        or 
(2) นาย / นาง / นางสาว       อาย ุ   ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                         year(s) 
ท่ีอยู ่           หรือ 

 Address                        or 
(3)  

 ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์– กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อาย ุ54 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 39/87  หมู่บา้นนิชดาธานี   ถนนสามคัคี  ตาํบลบางตลาด   อาํเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 

 Prof. Dr.Ruth  Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 54 years, address: 39/87  Nitchadathanee Village,  
Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi 

 นายทวีป สุนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อาย ุ71 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 62 ซอยสมานฉันท–์บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

Mr.Taweep  Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 71 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat   
Sukhumvit 42 Road, Prakanong,  Klongtoey,  Bangkok 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.     

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ

ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022, on 28 April 2022 at 2.00 p.m. 
at The E-AGM will be broadcast via an electronic means from the Company’s Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, 
Bangna District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.  

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I hereby authorize my proxy for voting in this meeting on my behalf as follows; 
 
 
 
 
วาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2564     

1st Agenda: To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 held on 9 April 2021  
 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย   □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________________ Disagree_______________________    Abstention _______________________ 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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วาระท่ี 3:  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3rd Agenda: To consider the approval of the Financial Statement for the year 2021 ended December 31, 2021 

 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย   □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________________ Disagree_______________________   Abstention ______________________ 

 

วาระท่ี 4:   พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผล และจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลการดาํเนินงานส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 4th Agenda:  To consider the approval of the dividend payment and allocation of part of the profit as legal reserve for the year ended December 31, 2021 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 5:   พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,637 หุ้น และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

5th Agenda:  To consider the approval for the decrease of the company’s register capital 1,637 shares and the approval for the amendment to Clause 4 of the 

Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of the company’s registered capital 

□  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 6:   พิจารณาอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 43,300,498 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

6th Agenda:  To consider the approval for the increase of the company’s register capital 43,300,498  shares to support stock dividend payment and the 

approval for the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the increase of the company’s 

registered capital 

□  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 7:   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล   

7th Agenda:  To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment 

□  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 
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วาระท่ี 8:   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

8th Agenda:  To consider the approval for the re-appointment of the company’s directors in place of the directors who are retired by rotation  

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

(1) □  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  

 Election of the whole group of director   

               □ เห็นดว้ย    □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

Agree  _________________         Disagree __________________            Abstention _____________________ 

(2) □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Election of the individual director 

 

(1) นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร 

Mr.Apisit Rujikeatkamjorn 

   □   เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

(2) นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

Mr. Prompong Chaisrisawatsuk 

   □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

(3) นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธ์ิ 

Ms. Atchaleeya Bansit 

  □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

 วาระท่ี 9:  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

9th Agenda:  To consider the approval the remuneration of directors for the year 2022 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

วาระท่ี 10:   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

 10th Agenda: To consider the approval the appointment of auditors and determine of the auditor fee for the year 2022 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

วาระท่ี 11:   พิจารณาอนุมตัิการขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จาํกดัให้กบับุคคลเก่ียวโยงกนั 

 11th Agenda: To consider the approval of selling all shares of Sea Oil Petrochemical Co., Ltd. to a Connected Person 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 
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วาระท่ี 12:   เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 12th Agenda: Other businesses (if any) 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น 

If the vote of the proxy in any agenda which is inconsistent with this form, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as 
a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้

ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts that the proxy has performed in connection with the authorization, except for the case where the proxy did not vote in accordance with the power of 
attorney, shall be deemed as if I did it by myself. 

 

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูม้อบฉันทะ 

Signature (__________________________________) Authorizer  

       

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ 

Signature (__________________________________) Proxy 

   

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ 

  Signature (__________________________________) Proxy 

 

หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  

 

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 proxy for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to 
more than one proxy 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. 
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ใบประจาํต่อ แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Annex to the Power of Attorney Form C 
 

 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited. 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานบริษทั ซีออยล ์ จาํกดั (มหาชน)                       

เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022, on 28 April 2022 at 2.00 p.m. at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
electronically (E-AGM) will be broadcast via an electronic means from the Company’s Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai 
Sub-district, Bangna District, Bangkok 
 

□  วาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________ 

      Agenda Topic  
□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 
 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
   

□  วาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________ 

      Agenda Topic  
□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 
 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
 

 □  วาระท่ี __________ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda Topic: Election of director 

   ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

Name of the director 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
   ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

Name of the director 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

 

คาํนิยาม “กรรมการอิสระ” 

(ตามข้อกาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

กรรมการอิสระ คอื กรรมการที่ไม่ทําหน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของบรษิทั บรษิัทในเครอื บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนั ซึ่งเป็นกรรมการ            

ทีอ่สิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ทีม่อีาํนาจควบคุม และปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจํ่ากดัความคดิเหน็ที่แสดงออก

อสิระ และเป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่                     

จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้ม              

ไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม   

ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นผู้บรหิารหรอื           

ผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอีํานาจ

ควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนวนัทีย่ ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบั

ค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กี่ยวข้อง            

กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัย 

ในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 

ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักิจการ

ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทั 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
ตามบัญชี (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียน 
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) 

 
1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1)  

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)                
ตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ                
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ ง ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นเอกสารแนบท้าย                         
ของสารสนเทศฉบบัน้ี  

2. ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุป 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท ณ วันที่จัดท าสารสนเทศ 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 
ประเภทธุรกิจ : บริษทั ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจจัดจ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงและน ้ ามันหล่อล่ืน ให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่                   
เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกคา้ทางบก ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม 
และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นตน้ 

2. ธุรกิจให้บริการในการจดัหาอาหาร วตัถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และ
พนักงานประจ าแหล่งขุด เจาะน ้ ามันและก๊ าซทั้ งในทะเลและบนบก (Supply 
Management) 

ทุนจดทะเบียน : 649,509,110 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 649,509,110 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 649,507,473 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 649,507,473 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

บริษทัมีบริษทัยอ่ยทางตรง จ านวน 9 บริษทั บริษทัยอ่ยทางออ้ม จ านวน 1 บริษทั และกิจการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษทั ดงัน้ี 

บริษัทย่อยทางตรง 
ช่ือบริษทั : Sea Oil Energy Limited  
วนัจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2557 
ท่ีตั้งบริษทั : 27 Reid Street – 1 Floor Hamilton HM11, Bermuda 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษทัอื่น   
ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ทุนช าระแลว้ : 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 
ช่ือบริษทั : Sea Oil Offshore Limited  
วนัจดทะเบียน : 22 มกราคม 2558 
ท่ีตั้งบริษทั : Unit B, Lot 49, 1 Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca - Ranca, 87000 

Labuan F.T., Malaysia 
ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงระหว่างประเทศ   
ทุนจดทะเบียน : 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ทุนช าระแลว้ : 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 
ช่ือบริษทั : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. 
วนัจดทะเบียน : 22 เมษายน 2558 
ท่ีตั้งบริษทั : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02/02A, Singapore 038987 
ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัน ้ามนั  
ทุนจดทะเบียน : 5,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 4,400,000 หุ้น 
ทุนช าระแลว้ : 5,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 4,400,000 หุ้น 
 
ช่ือบริษทั : Energon PTE. LTD   
วนัจดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2562 
ท่ีตั้งบริษทั : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02, Singapore 038987 
ประเภทธุรกิจ : การลงทุนในหุ้นของบริษทั หรือนิติบุคคลอื่น 
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
ทุนช าระแลว้ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 
ช่ือบริษทั : บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั  
  (เดิมช่ือ “บริษทั นครชยัปราการ เคมีภณัฑ ์จ ากดั”)  
ท่ีตั้งบริษทั : 700/340 หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ประเภทธุรกิจ : โรงแยกคอนเดนเสท 
ทุนจดทะเบียน : 204,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,040,000 หุ้น  
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  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 204,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,040,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอร์จี จ ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ทุนจดทะเบียน : 75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 752,600 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 752,600 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ากดั   
วนัจดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั เวกา้ ทเวนต้ี จ ากดั   
วนัจดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั โอไรออน ทเวนต้ี จ ากดั   
วนัจดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
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ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 
บริษัทย่อยทางอ้อม  
ช่ือบริษทั : Sea Oil Petroleum AS 
วนัจดทะเบียน : 31 ธนัวาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : Ramdalveien 6A 3128 Nøtterøy, Norway 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
โครงสร้างการถือหุ้น : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ จ านวนร้อยละ 100 
ทุนจดทะเบียน : 30,000 โครนนอร์เวย ์แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย ์ 
ทุนช าระแลว้ : 30,000 โครนนอร์เวย ์แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย ์ 
กิจการร่วมค้า 
ช่ือบริษทั : Pan Orient Energy (Siam) Limited หรือ (“POES”) 
วนัจดทะเบียน : 30 มกราคม 2550 
ท่ีตั้งบริษทั : ประเทศเบอร์มิวดา้ 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส ารวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย 
  ครอบครองสัมปทานสัดส่วน 100% ของสัมปทานแปลงท่ี L53/48 
ทุนจดทะเบียน : 19,728 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 19,728 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ทุนช าระแลว้ : 19,728 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 19,728 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท Sea Oil Energy Limited ถือหุ้นจ านวน 9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ POES 
  บริษทั Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้น

จ านวน 9,865 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของ POES 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจและการลงทุนดงัน้ี  

(1) การจดัหาและจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืนให้กบักลุ่มลูกคา้ทั้งทางทะเลและทางบก บริษทัสามารถ
ให้บริการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ บริษทัมีการจัดตั้งบริษทัย่อยและบริษทั         
ในเครือ เ พ่ือขยายธุรกิจการจ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงและน ้ ามันหล่อล่ืนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย  Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ประ เทศสิงคโปร์ , Sea Oil Petroleum As ประ เทศนอร์ เวย์                                 
บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ากดั บริษทั เวกา้ ทเวนต้ี จ ากดั และบริษทั โอไรออน ทเวนต้ี จ ากดั 

  (2) ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วตัถุดิบ และให้บริการอื่นๆ (Catering & Supply Management) ส าหรับ
พนักงานประจ าแหล่งขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก และการจดัหาวตัถุดิบ อาหาร วสัดุอุปกรณ์
และอื่นๆ ให้กบักลุ่มเรือต่างๆ  

(3) บริษทั มีการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเขา้ลงทุนในบริษทั แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) 
ลิมิเตด็ (“POES”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ POES 
ซ่ึงเป็นบริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย และไดค้รอบครองสัมปทาน
แปลงท่ี L53/48 ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

(4) บริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวโดยการเขา้ซ้ือหุ้น
สามัญของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัด  ตั้ งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จังหวดัชลบุรี                 
ซ่ึงปัจจุบนัหยุดการผลิตเน่ืองจากตน้ทุนการวตัถุดิบไม่สอดคลอ้งกบัราคาขาย จึงไดเ้ปล่ียนธุรกิจเป็นให้เช่าท่ีดิน
โรงงานและส่ิงปลูกสร้าง  
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3. รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 (Record Date)  

3.1 รายช่ือกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีดังนี ้

1. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการ 
2. นายทวีป  สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  
3. ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.     ดร.เฉลิมวิทย ์       ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  
5. นายสุรพล             มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแล

 กิจการ 
6. นายพร้อมพงษ ์ ชยัศรีสวสัด์ิสุข กรรมการ  
7. นางโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ กรรมการ 
8.            นางสาวนีรชา        ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
9.   นางสุธิดา คฤเดชโกศล      กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
10.  นายกษิดิศ เจริญชลวาณิช           กรรมการบริหาร / ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
11. นางสาวศศิประภา ธนูวฒันชยั       กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน 

3.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record 
Date) มีดังนี ้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษทั นทลิน จ ากดั 292,550,417 45.04 
2. นายเชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 10.60 
3. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร 20,400,000 3.14 
4. นายธาดา โอฬาริก 19,379,229 2.98 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 12,342,906 1.90 
6. นายนพพร เหลืองธนะอนนัต ์ 8,885,985 1.37 
7. นางสาววิอร ทองแตง 7,428,083 1.14 
8. นายระวิ เกษมศานต์ิ 7,200,000 1.11 
9. นางสาวก่ิงกมล เกษมวิลาศ 6,367,562 0.98 
10. นางสาวชาลินี เกตุแกว้ 6,297,845 0.97 
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4. รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด  

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
1. บริษทั นทลิน จ ากดั  

 
ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล
และธุรกิจการถือหุ้นในบริษทัอื่น 
(Holding Company) 

มีผู ้ ถื อ หุ้นและกรรมการ
บางส่วนร่วมกนั 

2. บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)  
 

ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล 
 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
บางส่วนร่วมกนั 

3. บริษทั เอน็.ที.แอล.มารีน จ ากดั 
 

ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

4. บจก.จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์ ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดหาบุคลากร
บนเรือ และขายตัว๋เคร่ืองบิน 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

5. บจก.ไทยมารีน แทงเกอร์  
 

ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

6. บจก. ยไูนเตด็ ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
 

ประกอบธุรกิจบริการรับขนส่งคน , 
ส่ิงของโดยเฮลิคอปเตอร์ 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

7. บจก.ท่ีปรึกษา เค เอม็ เอ เอน็  ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน มีกรรมการร่วมกนั  

8. Nathalin Shipping Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

9. บจก.ท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์  ประกอบธุร กิจผ ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากการกลั่นน ้ ามัน
ปิโตรเลียม 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

10. บจก. ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนบริหาร
จดัการ จดัการบริหารเรือ 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

11. บจก. เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี่ รีไฟเนอร่ี               
จ ากดั 

ประกอบธุร กิจผ ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนั  จาก
พืช 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

12. บริษทั บ๊ิกซี จ ากดั ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

13. บริษทั ทรูธ มารีไทม ์จ ากดั ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

14. บริษทั ทรูธ มารีไทม ์ เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

ประกอบ กิจการให้บ ริการ ธุร กิจ
ส ารวจปิโตรเคมีทางทะเล 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

15. บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
ครบวงจร 

มีกรรมการร่วมกนั  
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1. บริษทั นทลิน จ ากดั  
 ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี 

 
3.64 4.03 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า

และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั เป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าตูค้อนเทนเนอร์  
 

0.13 
 

0.13 
 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั เป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บขวดน ้ามนั
ตวัอยา่ง  

 

0.03 0.04 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า 
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั เป็นไปตามราคาตลาด 

ค่ า ส วัส ดิ ก า ร อ า ห า ร
กลางวนัพนกังาน 

0.39 0.12 รายการดังกล่ าว มีความสมเหตุสมผล เพื่ อ เ ป็น
สวสัดิการพนกังาน เป็นไปตามราคาตลาด  

ค่ า บ ริ ห า ร ง า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.80 2.72 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสม 
เม่ือเทียบกบัผูใ้ห้บริการรายอื่นแลว้ มีอตัราค่าบริการ     
ท่ีต ่ากว่าราคาตลาด สามารถให้บริการและแกไ้ขปัญหา
ได้ในทนัที  มีเง่ือนไขการให้บริการท่ีเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  

ค่าบริหารงานทรัพยากร
บุคคล 
 

0.99 0.98 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าจ้างและเง่ือนไข
การท ารายการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ค่าท่ีปรึกษากฏหมาย 
 

- 0.05 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าจ้างและเง่ือนไข
การท ารายการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการรถยนต์ 0.01 0.05 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกัน ในอัตราท่ีเหมาะสม          
ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าห้องประชุม 
 

- 0.02 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
-  เ งิ นประกันการ เ ช่ า
อาคาร ตามสัญญาเช่า  

0.16 0.18 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เง่ือนไขขอ้ตกลงตามสัญญาเช่า 

ค่าบริหารคา้งจ่าย 0.52 0.76 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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 ค่าบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

 
-  

 

 
0.74 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญาอตัราค่าบริการ เป็นไปตาม
ราคาตลาด 

  2. บริษทั พริมา มารีน 
จ ากดั (มหาชน)  
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

5.42 2.91 รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามปกติธุรกิจ มีราคา
ขายและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้
รายอื่น 

รายได้จากการให้บริการ 
Catering  
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย        
อาหารสด 
 

24.11 
 

0.32 

29.75 
 
- 

รายการดงักล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั 
ในการให้บริการดา้น Catering โดยมีการก าหนดราคา
และเง่ือนไขการคา้ตามท่ีตกลงกนั  

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 10.63 รายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยมีอตัรา
ค่าบริการและเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั  

S 3. บริษทั เอน็.ที.แอล.
มารีน จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

182.19 229.21 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 10.20 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

20.96 56.05 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล โดยมี
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

48.01 107.69 รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามธุรกิจปกติ มีราคา
ขายและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้
รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

9.48 22.84 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล มีเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 
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4. บริษทั จดัหางาน           
บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั  
 

ค่าบริหารจดัการพนกังาน 
Catering 
 

0.48 0.87 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัท  มี เ ง่ือนไขทางการค้าและค่ าบ ริการตาม            
ราคาตลาด 

ค่าบริหารคา้งจ่าย 0.15 0.16  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

 
- 

 
7.26 

รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามธุรกิจปกติ มีราคา
ขายและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้
รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

- - รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล มีเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

5. บริษทั ไทยมารีน 
แทงเกอร์ จ ากดั รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 
12.84 11.13 รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามธุรกิจปกติของSOP 

มี ร าคาขายและ เ ง่ื อนไขทางการค้า โดยทั่ ว ไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 2.33 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

6. บริษทั ยไูนเตด็ 
ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

13.15 19.63 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

1.08 2.80 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

7. บริษทั ท่ีปรึกษา เค 
เอม็ เอ เอน็ จ ากดั 
 

ค่าท่ีปรึกษา 
 

0.69 4.61 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา ซ่ึงเทียบเคียงได้ตามราคา
ตลาดและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

8. Nathalin Shipping 
Pte.Ltd. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

- 22.07 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

9. บริษทั โกลบอล 
ไบโอ พาวเวอร์ จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 20.31 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 2.05 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 
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10. บริษทั ที.ไอ.เอม็. 
ชิพ แมนเนจเมนท ์
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 7.96 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

 ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 2.37 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

11.บริษทั เนเชอรัล เอน็
เนอร์ยี่ รีไฟเนอร่ี               
โฮลด้ิง จ ากดั 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 0.47 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทั มีเง่ือนไขทางการค้าและเป็นตามราคาตลาด
และมีความสมเหตุสมผล 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 0.50 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายได้จ ากการใ ห้ เ ช่ า
ทรัพยสิ์น  
 บริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมี
คอล จ ากดั  

- 20.02 การเขา้ท ารายการดงักล่าว มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายและเพ่ิมรายไดใ้ห้กบับริษทัย่อย รวมถึงอตัรา
ค่าเช่ามีความเหมาะสม สามารถเทียบเคียงกับราคา
ตลาด และพ้ืนท่ีโรงงานบริเวณใกลเ้คียงกนั 

ลูกหน้ีการคา้ 
 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมี
คอล จ ากดั  

- 0.13 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสัญญาเช่าและบริการ 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 
 บริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมี
คอล จ ากดั  

- 2.80 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสัญญาเช่าและบริการ 

12.บริษทั บ๊ิกซี จ ากดั รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 109.95 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 32.80 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

13.บริษทั ทรูธ มารีไทม์ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 7.61 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 1.24 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 3.41 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 
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บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2563 2564 

ค่าบริหารคา้งจ่าย 
 

- 0.24  

ค่าบริการจัดการเอกสาร
พนกังานประจ าเรือ 
 

- 0.32 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทัและค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
Sea Oil Petroleum Pte 
Ltd.  

- 35.82 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขายและเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
Sea Oil Petroleum Pte 
Ltd.  

- 8.32 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

14.บริษทั ทรูธ มารีไทม์ 
เซอร์วิสเซส จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 4.14 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทั มีเง่ือนไขทางการค้าและเป็นตามราคาตลาด
และมีความสมเหตุสมผล 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 1.03 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

15.บริษทั สยาม          
โกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน)  
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

 
- 

 
9.36 

รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขายและเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

 
5. ตาร างส รุปงบการ เงิ น ในระยะ  3 ปี  ที่ ผ่ านมา  และ ปี ปัจ จุบันจนถึ ง ไตรมาส ล่ า สุด  พ ร้อมค าอธิบายและ 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 
5.1 ตารางสรุปงบการเงินในปี 2562 ถึงปี 2564 
5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 198.09 101.32 340.12 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 784.19 556.62 1,348.39 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - - 0.41 
สินคา้คงเหลือ 11.20 17.14 5.15 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 26.67 81.97 46.75 

 รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  1,020.15 757.05 
 

1,740.82 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 0.05 - - 
 เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  1,227.16 1,103.81 1,016.02 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - สุทธิ - - 244.45 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 654.72 299.51 30.24 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 34.49 45.03 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1.89 1.48 3.98 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4.25 6.85 8.28 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  59.28 0.33 7.78 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,947.35 1,446.47 1,355.78 

 รวมสินทรัพย์  2,967.50 2,203.52 3,096.60 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 224.06 77.58 327.56 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

116.33 129.88 55.00 

หุ้นกูส่้วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 399.56 - - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

- 11.94 13.14 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  501.64 335.34 963.09 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.01 0.22 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  11.30 14.38 8.10 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  7.01 3.28 2.49 
 รวมหนีสิ้นหมนุเวียน  1,259.90 572.41 1,369.60 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน       
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   278.57 174.43 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 23.28 32.93 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12.70 12.73 13.99 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.49 - 2.80 
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  295.76 210.44 49.72 

 รวมหนีสิ้น  1,555.66 782.85 1,419.32 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 553.56 608.91 649.51 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

 ส่วนเกินมูลคา้หุ้นสามญั 933.17 933.17 933.17 
 ส่วนต ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  (74.05) - - 
ก าไรสะสม       
  ส ารองตามกฎหมาย 27.52 28.58 29.28 
  ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (25.96) (147.97) 37.17 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อห้น (18.75) (19.53) (1.12) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ฯ 1,395.49 1,403.16 1,648.01 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 16.35 17.51 29.27 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.84 1,420.67 1,677.28 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,967.50 2,203.52 3,096.60 

5.1.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

รายได้        
รายไดจ้ากการขาย บริการ และการให้เช่า 6,416.36 5,274.97 11,340.35 
ตน้ทุนขาย บริการ และการให้เช่า (6,225.60) (5,079.86) (11,089.34) 
ก าไรขั้นต้น 190.76 195.11 251.01 

รายไดอ้ื่น 46.33 21.85 13.78 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 237.09 216.96 264.79 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (82.25) (91.04) (121.83) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (131.92) (164.12) (149.94) 
(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน 

(7.39) (8.71) 4.07 

ก าไรจากการจ าหน่ายการด าเนินงานท่ียกเลิก - 60.73 - 
ก าไร (ขาดทุน) อืน่ - สุทธิ 0.03 1.76 12.05 
ตน้ทุนทางการเงิน (45.40) (28.94) (20.61) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 

(29.84) (13.36) (11.47) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 111.74 40.69 257.50 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 81.90 27.33 246.03 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (17.46) (18.23) (6.00) 
ก าไรส าหรับปี 64.44 9.10 240.03 

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 64.44 9.10 240.03 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (สุทธจิากภาษี) 8.71 22.44 - 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 73.15 31.54 240.03 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

การแบ่งปันก าไรสุทธ ิ       
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 60.85 18.45 230.95 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12.30 13.09 9.08 

        
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทั 48.84 18.00 249.36 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8.60 12.82 15.13 

        
5.1.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2562 2563 2564 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 101.11 94.20 (61.69) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 133.36 327.49 338.28 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (161.41) (520.31) (47.53) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 73.07 (98.62) 229.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 133.87 198.09       101.32 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

(8.85) 1.85 9.74 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 198.09 101.32 340.12 
 

5.1.4 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2562 2563 2564 

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.32 1.27 
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.78 1.15 1.23 
   อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 9.58 7.76 11.73 
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 37.59 46.40 30.69 
   อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 2.97 3.70 2.21 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) (0.48) (1.30) (0.15) 
   อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.14 0.60 2.12 
   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 4.44 1.32 15.14 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) 2.56 1.22 9.06 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.10 0.55 0.85 
   อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.75 0.31 0.27 
   อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.81 2.61 (2.99) 
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5.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 

สินทรัพย์ 

ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมจ านวน 3,096.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 893.08 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.53 
เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2563 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นจ านวน 983.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 129.95 เกิดจาก
การเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขยายตวัของธุรกิจจ าหน่ายน ้ามนั  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีลดลงส่วนใหญ่ เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มูลค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้            
จะรับรู้มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียเม่ือไดรั้บเงินปันผล 

หนีสิ้น 

ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม 1,419.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 636.47 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 81.30                            
เม่ือเปรียบเทียบ ณ  ส้ินปี 2563 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีเติบโตขึ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,677.28 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 
1,648.01 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29.27 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นโดยรวม เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 
จ านวน 256.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.06 ซ่ึงเกิดจากก าไรเบด็เสร็จรวมท่ีเพ่ิมขึ้น 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินรวมบริษทั และบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิรวม จ านวน 240.03 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 208.49 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
661.00  เม่ือเทียบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 230.95 ลา้นบาท และก าไร
สุทธิ ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9.08 ลา้นบาท ซ่ึงก าไรสุทธิรวมท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 

บริษทั และบริษทัย่อย รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จ านวน 257.50 ลา้นบาท  
เพ่ิมขึ้น 216.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 532.89 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นและราคาน ้ ามนัดิบ                     
ในตลาดโลกปรับตวัสูงขึ้นจากปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัเพ่ิมขึ้น   

ทั้งน้ีราคาน ้ ามนัดิบ Brent เฉล่ียปี 2564 ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 75 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีราคา
เฉล่ียประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากน้ี ปริมาณการผลิตและขายโดยรวมยงัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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จากประกาศรายงานผลการประเมินปริมาณน ้ ามันส ารองของแหล่งสัมปทานบนบก L53/48 ในประเทศไทย ซ่ึงจัดท าโดย                                                  
บริษทั Sproule International Limited ของแคนาดา (Sproule) เป็นผูป้ระเมินปริมาณส ารองน ้ ามนัดิบจากทุกแหล่งในแปลง L53/48  
ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยใช้มาตรฐานในการประเมินท่ีไดรั้บการรับรองและอยู่ภายใต้กฎขอ้บงัคบัของ 
Securities Administrators National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities ของประเทศแคนาดา                  
ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกบัการประเมินในทุกปีท่ีผา่นมา  พบว่าปริมาณน ้ ามนัส ารองในระดบั 2P (ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และ 
รอการผลิต Proved Reserve รวมกบัปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และรอการขุดเจาะ Probable Reserve) จ านวน 4,625,000 บาร์เรล 
ลดลงร้อยละ 3  จากปริมาณส ารอง ระดบั 2P จ านวน 4,753,000 บาร์เรล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาปริมาณการ
ผลิตและการจ าหน่ายน ้ ามนัดิบตลอดทั้งปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14  มีปริมาณรวม 1,018,000 บาร์เรล คิดเป็นอตัราการผลิตต่อวนั
เท่ากบั 2,789 บาร์เรลต่อวนั ปริมาณส ารองในระดบั 2P เพ่ิมขึ้นถึง 890,000 บาร์เรล คิดเป็นอตัราส่วนปริมาณส ารองเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เทียบกบัอตัราการผลิตทั้งปี (reserve replacement ratio)  ท่ีร้อยละ 87.43 

รายได้ 

บริษทั และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขาย การบริการและการให้เช่า รวมจ านวน 11,340.35 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6,065.38 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 114.98 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากปริมาณการจ าหน่ายน ้ ามนัท่ีสูงขึ้น จากการขยายตลาดน ้ ามนั
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ  และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปยุโรป และราคาน ้ ามนัในตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นสูงอย่างมาก
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

นอกจากน้ี รายได้จากการให้บริการด้าน Catering & Service ท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษัท ได้รับสัญญาให้บริการเพ่ิมขึ้ นอีก                            
2 โครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และอีก 1 โครงการเร่ิมเดือนตุลาคม 2564 และ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการจดัหาเสบียงและขาย
สินคา้ประเภทอาหารและวตัถุดิบ (Provision) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

ก าไรขั้นต้น 

บริษัท และบริษทัย่อย มีก าไรขั้นต้นรวม จ านวน 251.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 55.90 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.65                     
เม่ือเทียบกับ งวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากปริมาณการจ าหน่ายน ้ ามันท่ีสูงขึ้น จากการขยายตลาดน ้ ามันส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ  และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปยโุรป และราคาน ้ามนัในตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นสูงอย่างมาก อยา่งไรก็ตาม
อตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มกิจการลดลงเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นทั้งในตลาดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และการเขา้ไปแข่งขนั               
ในตลาดใหม่ ตลอดจนต้นทุนการให้บริการในธุรกิจ Catering &Services ท่ีสูงขึ้นอย่างมาก  ทั้งด้านการจัดหาวตัถุดิบ 
อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั และค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสถานการณ์ Covid -19  

ค่าใช้จ่าย 

บริษทั และบริษทัย่อย มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร จ านวน 271.77 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 16.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.51 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจาก ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัขนส่งสินคา้ และค่าใชจ้่ายบุคลากรดา้นการขายท่ีเพ่ิมขึ้น จากการขยายตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ  
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6. ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ไม่มี) 

7. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงัต่อไปน้ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ดงันั้น ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
บริษทั นทลิน จ ากดั 292,550,417 

นายเชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั [ไม่มีการถือหุ้น] 
นายปวีณ ปานบุญห้อม [ไม่มีการถือหุ้น]  

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายสุรพล  
มีเสถียร ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104 หุ้น และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 
5,162,666 หุ้น ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

8. แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ ซ่ึง 

9. ปรากฏช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะ                  
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทั ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”)                 
ตามบญัชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการ               
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นเอกสารแนบท้าย                        
ของสารสนเทศฉบบัน้ี 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
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บริษทัขอรับรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ และไดจ้ดัท าขึ้นดว้ยความรอบคอบ
และระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคัญ และข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน                   
ในสาระส าคญั และไม่ท าให้บุคคลใด ๆ ส าคญัผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบบัน้ีท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงสารสนเทศ
เท่านั้น ไม่ไดท้  าขึ้นเพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพ่ือให้ไดม้าหรือจองซ้ือหลกัทรัพย ์

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
 
 
 

  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

………………………………. 
   (นายสุรพล มีเสถียร และ นางสาวนีรชา   ปานบุญห้อม) 
                  กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั 
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เอกสารแนบท้ายของสารสนเทศ 
สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน)  

ตามบญัชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย  

1 

 

สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี  
7 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้ งหมดท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัด  
(“บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 2,039,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ใหแ้ก่บริษทั เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี ่รีไฟเนอร่ี จ ากดั (“ผู้ซ้ือ” หรือ 
“บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่”) โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจ านวนทั้ งส้ิน 
256,000,000.00 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”) ทั้งน้ี ในปัจจุบนั บริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ประกอบ
กิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ทแ์ละผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว  

ทั้งน้ี ภายหลงัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยเสร็จสมบูรณ์ บริษทัฯ จะไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมี 
คอลอีกต่อไป และบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส้ินสภาพจากการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และผูซ้ื้อจะเป็นผูพ้ิจารณา
แนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระหว่างบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล และผูซ้ื้อ โดยบริษทัฯ จะไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินการเก่ียวกบัสัญญาดงักล่าวอีกต่อไป 

การเข้าท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดของรายการซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการสูงสุดจากงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ Management Account 
ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แลว้ พบวา่ มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ใน
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล จ านวน 189.82 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้นบาท ดงันั้น มูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะเท่ากบั 48.52 ลา้นบาท และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยล์
ปิโตรเคมีคอลยงัคงคา้งช าระอยู่กบับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้นบาท จึงรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซี
ออยลปิ์โตรเคมีคอลไดเ้ท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้น
บาทแล้ว พบว่า มูลค่าตามบญัชีมีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษทัฯ จึงใช้มูลค่าตามบญัชีซ่ึงเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการ
ค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเม่ือไดค้ านวณตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ภายใตป้ระกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์แลว้ พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 
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ตามเกณฑ์มูลค่าตามบญัชี ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 
เดือนก่อนเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น มูลค่ารายการจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ซ่ึงค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ดังนั้น 
รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส่งผลให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานและ
เปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเร่ืองการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

อยา่งไรก็ตาม ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เน่ืองจาก 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทั นทลิน จ ากดั (“บริษัทนทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทันทลิน 
(ข2) บริษัทนทลินถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนาย
ปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุน้ในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญหอ้ม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม 
(นายปวีณ ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น
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ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของ 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึง เป็นกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ 
บริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ 
ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญห้อม  
ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นนอ้งชายของนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ซ่ึง
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู 
ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูซ้ื้อเขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษทัฯ  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า 
“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เม่ือค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ Management Account ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล (หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 
จ านวน 48.52 ลา้นบาท (โดยเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 135.82 ลา้นบาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน โดยช าระเป็นเงินทั้งส้ิน 13.50 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2560 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกคร้ัง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 รวมเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน 189.82 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จากการพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ พบวา่ มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซี
ออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้นบาท ดงันั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมี
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คอล หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจึงมีจ านวนเท่ากบั 48.52 ลา้นบาท) และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ินยงัคง
คา้งช าระอยูก่บับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้นบาท รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน 
เท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้นบาท พบว่ามูลค่าตาม
บญัชีมีค่าสูงกว่ามูลค่าส่ิงตอบแทน จึงใชมู้ลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ซ่ึงเท่ากบั 264.31 
ล้านบาท ในการค านวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ 
ประเภทเดียวกนั และท ากบับุคคลเดียวกนัในรอบหกเดือนท่ีผา่นมาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น การ
เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะมีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เท่ากบั 264,306,579.52 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น ขนาดรายการเก่ียวโยงดังกล่าวจึงมี
มูลค่าเกินกวา่ 20.00 ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ 
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ  ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ี
ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกบัจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง
ให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการ
ใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่ออนุมติัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักล่าว โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี  

(ก) นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือหุ้น
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ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น 
“ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(ข) บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายสุ
รพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี
ของสารสนเทศฉบบัน้ี  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และ (2) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของ
ผูซ้ื้อ)  

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104 หุ้น 
ห รือคิ ด เ ป็นสัด ส่วนร้อยละ  0.534 ของหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบ ริษัทฯ  และ  
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 
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(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงมีฐานะ (1) เป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทั และ (2) เป็นผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย และกรรมการของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) 

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบับน้ี นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 
5,162,666 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.795 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และ 
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 

บริษทัฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ภายหลงัจากท่ี (ก) บริษทัฯ ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 และ (ข) บริษทัฯ และผูซ้ื้อ ไดด้ าเนินการ
ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นส าเร็จลงครบถว้น และ/หรือ ไดรั้บการผ่อนผนั
จากคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซี
ออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั ใหก้บับุคคลเก่ียวโยงกนั 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล (แลว้แต่กรณี) มีมติ
อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ 

(2) การแกไ้ขอ านาจกรรมการของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ และ 

(3) การเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจในการสั่งจ่ายเงินในบญัชีของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อ
เสนอ 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูซ้ื้อ (ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด) มีมติ
อนุมติัใหซ้ื้อและรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจากบริษทัฯ 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น และการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยจะเสร็จ
สมบูรณ์ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพนัธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ขาย : บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ซ้ือ : บริษทั เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี ่รีไฟเนอร่ี จ ากดั 

มูลค่าส่ิงตอบแทน : 256,000,000.00 บาท 

จ านวนหุ้นที่จะขาย
  

: หุ้นสามญัทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล จ านวน 2,039,998 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตร
เคมีคอล 

ลักษณะความสัมพนัธ์ : 

 
ผู ้ซ้ือเข้าข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
เน่ืองจาก  

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุน้ในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุน้ในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผา่น
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บ ริ ษั ท  น ท ลิ น  ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ า กั ด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดย (ข1) 
บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นในบริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือหุ้นในบริษทั 
ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้ งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของ
นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็น
กรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และกรรมการของผู ้ซ้ือ ซ่ึงความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน พ.ศ.  2546 ลงวันท่ี  19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)  

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่าน
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมดของ
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั  ถือหุ้นในผูซ้ื้อ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษทันทลิน มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ นางสาวนีรชา 
ปานบุญหอ้ม นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญหอ้ม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์
จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ 
จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชาย
ของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึง
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เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นาย
ปวีณ ปานบุญห้อม  ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด โดยบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด
ของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของนางสาวนีรชา ปาน
บุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั
นทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ  และผู ้ ซ้ื อ  ซ่ึ ง เข้าข่ าย เ ป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษทัฯ จะขายหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล จ านวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ใหแ้ก่บริษทัเนเชอรัลเอน็เนอร์ยี่  
โดยบริษทัฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 256,000,000.00 บาท ทั้งน้ี 
ภายหลงัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษทัฯ จะไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอ
ลอีกต่อไป และบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส้ินสภาพจากการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

บริษทัเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่ จะช าระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดงักล่าวในวนัท่ีมีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์  
ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
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โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ 

 
 

โครงสร้างหลังเข้าท ารายการ 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  

บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดย
เป็นธุรกิจท่ีน าคอนเดนเสท (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) มาผลิต เป็นโซเวน้ทท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น ผลิตยาง ผลิตตวัท าละลายในอุตสาหกรรมสี โดยกระบวนการผลิตใช้หลกัความแตกต่างของจุด
เดือด (Boiling Point) ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้ส่วนใหญ่ คือ รับเบอร์โซลเวน้ท์ 
(Rubber Solvent) สารไวท์สปิริต (White Spirit) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล  (Diesel) บางส่วน ทั้ งน้ี 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
ที่ตั้ง 700/340 หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม

เหลว 
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 4 กรกฎาคม 2537 
โครงสร้างเงินทุน บริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล มีทุนจดทะเบียนจ านวน 204,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,040,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท (ช าระแลว้เตม็มูลค่าหุน้)  

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น (ก่อนท า
รายการ) 

ช่ือ สัดส่วนร้อยละ 
บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 99.9998 
นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 0.00001 
นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 0.00001 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น (หลังท า
รายการ) 

ช่ือ สัดส่วนร้อยละ 
บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอ
ร่ี จ ากดั 

99.9998 

บุคคลตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด 0.00001 
บุคคลตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด 0.00001 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ( ก่ อ นท า
รายการ) 

1. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 
2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล 
3. นายชาญณรงค ์ถึงฝ่ัง 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ( ห ลั ง ท า
รายการ) 

บุคคลตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด 
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ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล โดยมีรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลส้ินสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์รวม  237.35 371.93 332.87 
สินทรัพยห์มุนเวียน  10.25 61.01 39.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  227.10 310.92 293.01 
หนีสิ้นรวม  230.48 312.28 233.19 
หน้ีสินหมุนเวียน  229.76 311.26 232.38 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  0.72 1.02 0.81 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (197.13) (144.34) (104.32) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6.87 59.65 99.68 
รายได้จากการขาย 13.09 255.20 - 
รายไดอ่ื้น 3.38 0.02 28.64 
ตน้ทุนขาย (48.06) (273.95) - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
และ ตน้ทุนทางการเงิน 

(21.20) (21.29) (14.74) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (52.79) (40.02) 13.90 
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5. การค านวณขนาดรายการ 

5.1 ข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) บริษัทฯ (1) บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (2) 

สินทรัพย์รวม  3,096.60 237.35 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

12.26 0.31 

หนีสิ้นรวม  1,419.32 230.48 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29.27 0.00 
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 1,635.75 6.56 
ก าไรสุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)  240.03 (52.79) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 240.03 (52.79) 
หมายเหตุ:  
(1)  อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
(2) อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

5.2 ขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

5.2.1 ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

การเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดของรายการซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับงวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พบวา่ การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อน
เขา้ท ารายการในคร้ังน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น มูลค่ารายการจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 ซ่ึงค านวณดว้ยเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
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หลักเกณฑ์ สูตรค านวณ การค านวณ 
ขนาด
รายการ 

เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
สินทรัพย์ท่ี มีตัวตน
สุทธิ (NTA)  

NTA ของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป x สัดส่วนท่ี
จ าหน่ายไป x 100 

NTA ของบริษทัฯ (1) 

6,560,984 x 100 
1,635,746,090 

0.40% 

เกณฑ์ก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน  

ก าไรสุทธิของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป x สัดส่วน
ท่ีจ าหน่ายไป x 100 

ก าไรสุทธิของบริษทัฯ (1) 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจาก 
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล 
มีผลประกอบการขาดทุน  

เกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน  

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ (1) 

264,306,579.52  x 100 
3,096,597,356 

8.54 % 

เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
หลกัทรัพย ์ 

ไม่มีการค านวณเน่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ 

หมายเหตุ: (1) อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับงวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

 
ดงันั้น รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส่งผลให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท า
รายงานและเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย ์

5.2.2 ขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เน่ืองจาก 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม  (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือ
หุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้
ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
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ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุน้ในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญหอ้ม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม 
(นายปวีณ ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของ 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึง เป็นกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ 
บริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ 
ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญห้อม  
ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นนอ้งชายของนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ซ่ึง
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู 
ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูซ้ื้อเขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เม่ือค านวณ
ขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชี และ Management Account ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (หลงัหักค่าเผื่อการด้อยค่า) 
จ านวน 48.52 ลา้นบาท (โดยเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล 
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เป็นเงินทั้งส้ิน 135.82 ลา้นบาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน โดยช าระเป็นเงินทั้งส้ิน 13.50 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกคร้ัง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
รวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอลทั้งส้ิน 189.82 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จากการพิจารณาหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ พบว่า มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้น
บาท ดงันั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า จึงมีจ านวนเท่ากบั 48.52 
ลา้นบาท) และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอลทั้งส้ินยงัคงคา้งช าระอยู่กบับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้น
บาท รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน เท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้นบาท พบว่ามูลค่าตามบญัชีมีค่าสูงกว่ามูลค่าส่ิง
ตอบแทน จึงใชมู้ลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ซ่ึงเท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ในการ
ค านวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ประเภท
เดียวกนั และท ากบับุคคลเดียวกนัในรอบหกเดือนท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น 
การเข้าท ารายการในคร้ังน้ี จะมีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เท่ากับ 
264,306,579.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น ขนาด
รายการเก่ียวโยงดงักล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20 .00 ลา้นบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ   

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

บริษทัฯ จะด าเนินการให้บริษทัฯ ขายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ซ่ึงเป็น 
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 2,039,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ใหแ้ก่บริษทัเนเชอรัลเอน็เนอร์ยี ่โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนจากการขายหุ้น
ดงักล่าวเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 256,000,000.00 บาท โดยบริษทัเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่จะช าระ ดว้ยเงินสด ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ ในฐานะผูข้าย และบริษทัเนเชอรัลเอ็น
เนอร์ยี่ ในฐานะผูซ้ื้อ และเง่ือนไขในการก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น โดยบริษทัเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่จะช าระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าว 
ใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัท่ีการซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยจะเสร็จ
สมบูรณ์ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
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6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนจากการขายหุ้นในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลเป็นเงินจ านวนทั้ ง ส้ิน 
256,000,000.00 บาท ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว ก าหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างบริษทัฯ และผูซ้ื้อ โดยพิจารณาร่วมกับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ซ่ึง
ประเมินโดยใช้มูลค่าท่ีอ้างอิงจาก “วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ” เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะท้อน
แผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น
ในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการจากรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีบริษทัฯ เห็นวา่สมเหตุสมผล  

จากการประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าว พบว่ามีมูลค่ารวมระหว่าง 254,000,000 - 267,000,000 บาท ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ เจรจาต่อรองไดถื้อวา่เป็นค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล” 

ทั้งน้ี เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นไปตามเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไป ท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกันเป็นพิเศษ (arm’s length 
transaction) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุน้ 

7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมี  

ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ด าเนินการขายหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ 
จะน าเงิน จ านวน 256,000,000.00 บาทท่ีไดรั้บจากการขายหุน้ดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1) ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนบัสนุนการด าเนินงานภายในกลุ่มบริษทั และ/หรือ 

2) ช าระคืนเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระ และ/หรือ 

3) ส ารองไวเ้พื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการท่ีน่าสนใจในอนาคต 

8. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

9.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  

 กรรมการของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) 
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(ก) นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  

(ข) นายสุรพล มีเสถียร 

(ค) นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

9.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

 ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี เข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ดงันั้น ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี
ของสารสนเทศฉบบัน้ี 

(ก) นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือ
หุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้
ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(ข) บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุน้ในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 
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ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายสุ
รพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว  โดย ณ วนัท่ี
ของสารสนเทศฉบบัน้ี  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และ (2) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของ
ผูซ้ื้อ)  

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104  หุ้น 
ห รือคิ ด เ ป็นสัด ส่วนร้อยละ  0.534 ของหุ้น ท่ีจ าห น่ายได้แล้วทั้ งหมดของบ ริษัทฯ  และ  
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 

(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงมีฐานะ (1) เป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทั และ (2) เป็นผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย และกรรมการของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) 

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบับน้ี นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 
5,162,666 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.795 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และ 
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาและเห็นวา่ เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดราคาหุ้น
ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีท่ีขายไปนั้นมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไป ท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (arm’s length transaction) ดงันั้น การขายหุ้น
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ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส่งผลดีให้แก่บริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถใช้
เวลา ทรัพยากร บุคลากร และความสามารถมุ่งเน้นไปยงัธุรกิจหลกัปัจจุบนั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ เช่ียวชาญ
เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเดิมให้กวา้งขวางและก่อให้เกิดรายไดท่ี้มากขึ้น โดยบริษทัฯ 
อาจน าเงินท่ีไดจ้ากการขายหุ้นไปใช้ในการช าระเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน และน าไปใชเ้ป็นเงินลงทุนเพิ่มเติม
ส าหรับการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการท่ีน่าสนใจในอนาคตท่ีสามารถให้อตัราผลตอบแทน
ตรงตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ไดม้ากยิ่งขึ้น 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นวา่การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ รวมทั้งเป็นรายการท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 

10. ความเห็นของกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.  

กรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้  

บริษทัฯ ขอรับรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ และไดจ้ดัท าขึ้นดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงัโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั และขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกต้อง 
ครบถว้นในสาระส าคญั และไม่ท าใหบุ้คคลใด ๆ ส าคญัผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบบัน้ีท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดง
สารสนเทศเท่านั้น ไม่ไดท้ าขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรือจองซ้ือหลกัทรัพย ์

                                            ลายมือช่ือ  
 
 
 
             (นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม และนายสุรพล มีเสถียร) 

                          กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
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