
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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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