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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำป ี2565 
ของ 

บรษิทั ซอีอยล ์จำกดั (มหาชน) 
 

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอพพลิเคชัน Inventech 
Connect ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
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. นายโกสิทธ์ิ เฟื่องสวัสดิ์  กรรมการ 
8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
2. คุณกษิดิศ  เจริญชลวานิช     กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด 
3. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย  กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน 
4. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม  ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด 
1. นายวรวัสส์     วัสสานนท์   
2. นายพัชร        พุ่มกุมาร 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
1.   นายสราวุธ      ไกรลาศศิริ              
2.   นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล 

ผู้สอบบัญช ีบริษัท ไพรซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร    
2. นายพจนัคร ปักษี  
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ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวทัศนีย์  มณีศร      ทำหน้าที่เป็นพยานและสังเกตุการณ์การนับคะแนนเสียง  

     ก่อนเริ่มการประชุม  ผู้ดำเนินการประชุม นายอนุรักษ์ บุญยโพธิ์  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม  โดยนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท    ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่
ประชุม  ซึ่งการประชุมจัดขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอพพลิเคชั่น Inventech Connect ทั้งนี้การประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
รวมทั ้งการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที ่สอดคล้องกับกฎหมาย  ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกัน
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด  และชี้แจงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และ
วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1) ตามที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ยืนยันตัวตน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้  การประชุมจะ
ดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ก่อนการลงมติ ผ่านแอพพลิเคชัน Inventech Connect สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.ระบบข้อความ 2. ระบบภาพและเสียง 
(VDO Conference)  หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถสอบถาม
ภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ ้นแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงผ่าน ระบบข้อความ หรืออีเมล์ที่
ลงทะเบียนไว ้

2) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Inventech Connect โดยการลงคะแนนเสียง ในแต่
ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือต้องการ “งดออกเสียง” กดเลือกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู
วาระการประชุมบนแอพพลิเคชั่น Inventech Connect กรณีของผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้กดเลือกลงคะแนนใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่าน
ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ 

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงท่ี “เห็นด้วย” 
 5) เมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ หลังจากการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง 
 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์
และวิธีการผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565  เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
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นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบวา่ 
บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565   

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

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
1) ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 29,033,915 หุ้น 
2) ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 410,237,806 หุ้น 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 439,271,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6315 ของจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าว
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น   
   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ 
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที ่9 เมษายน 2564 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 ดังนี ้
 

เห็นด้วย 439,152,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9720 

ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0279 
งดออกเสียง 0   เสียง                 - 

บัตรเสีย 0   เสียง                  - 

 

วาระที่ 2         รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

        ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม 
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 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  แถลงผลการดำเนินงานต่อ
ที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทได้เผชิญกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา (COVID-19) แต่บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และ
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานและกรรมการ ผู้บริหารทุกคน 

โครงสรา้งของบรษิัทฯ และ บรษิทัยอ่ย 

  บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยธุรกิจหลัก ได้แก่ Oil Trading & Solvent business ธุรกิจจัดจำหน่าย
น้ำม ัน และโซลเว ้นท์ , Catering & Supply Management , ธุรก ิจบร ิการจัดหาอาหารวัตถุด ิบและอื ่นๆ และ Exploration & 
Production ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  โดยมีโครงสร้างของบริษัทดังนี้ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
649.51 ล้านบาท มีบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท แบ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน 6 บริษัท  บริษัทปิโตรคมิคอล  1 บริษัท บริษัทสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 1 บริษัท  บริษัทที่รองรับการลงทุน 1 บริษัท ส่วนบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นและได้
จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 

          บริษัทยังคงขยายงานให้บริการ Catering และงาน Supply Management อยา่งต่อเนื่อง ให้กับพนักงานประจำแหล่ง
ขุดเจาะน้ำมันทั้งในทะเล และบนบก  ในปีท่ีผ่านมาบริษัท ได้มโีอกาสขยายงานบริการให้แก่หน่วยงานราชการ และได้มีการบริการจดัหา
อาหารสด วัตถุดิบ และวสัดุอุปกรณ์แก่เรือเดินทะเลอีกด้วย โดยบรษิัทเน้นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ มุ่งเน้นด้านความปลอดภยั อา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคณุภาพการให้บริการ สรา้งมาตรฐาน และช่ือเสยีงให้กับบริษัท รองรับการ
ขยายฐานลูกค้าในอนาคต อย่างที่ทราบกันดี บริษัทไดเ้ข้าลงทุนธุรกจิสำรวจและผลติปิโตรเลียม อันเปน็ธุรกิจต้นน้ำของธุรกิจน้ำมัน ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ทำให้บริษัทไดร้ับผลตอบแทนสูงขึ้น อีกทั้งการลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทได้เรยีนรู้และรับประสบการณ์จากบริษัทสำรวจโดยตรง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้รบัสัมปทานระยะยาว หรือการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในอนาคต 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

 
ผลการดำเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สำหรบัป ี2564 เปน็ดงันี ้ 

  รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย การบริการและการให้เช่า ในปี 2564 
รวม 11,340.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,065.38 ล้านบาท หรือคิดเปน็เพิ่มขึ้นประมาณ 114.98% จากปีท่ีผ่านมา โดยมีปัจจยัหลักท่ีทำให้
รายได้สูงขึ้นคือ การจำหน่ายน้ำมนัท่ีสูงขึ้น ซึ่งสัดส่วนรายไดจ้ากการจำหน่ายนำ้มันเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วน 97.69% ของ
รายได้รวม   ทั้งนี้โครงสร้างรายได้ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเล 86.24% การจำหน่ายน้ำมันทางบก 
11.45% การให้บริการ 2.06% การให้เช่า 0.17% และการจำหน่ายโซลเว้นท์ 0.08% 

 
ปรมิาณและรายไดจ้ากการจำหนา่ยนำ้มนัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ สิน้สดุป ี2564 เปน็ดงันี้  
ปรมิาณการจำหนา่ยนำ้มนัรวม 

  ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมทั้งสิ้น 641.83 ล้านลติร เพิ่มขึ้น 181.30 ล้านลติรจากปีก่อนหรือ 
เพิ่มขึ้น 39.37% จากปีท่ีผ่านมา  ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการขยายตลาดน้ำมันส่งออกไปยังต่างประเทศ และขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเชีย
และทวีปยุโรปโดยช่องทางที่มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน สูงทีสุ่ด คอื การจำหน่ายน้ำมันทางทะเลต่างประเทศ คดิเป็นสัดส่วน 78.07% 
รองลงมาคือการจำหน่ายน้ำมันทางบก สัดส่วน 12.30% และจำหนา่ยน้ำมันทางทะเลในประเทศ สัดส่วน 9.64% 
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รายไดจ้ากการจำหนา่ยนำ้มนั  
  ในปี 2564 มีรายไดจ้ากการจำหนา่ยน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 11,077.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,936.44 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 

115.46% จากปีก่อนซึ่งได้รับผลบวกจากราคาขายน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 55% ประกอบกับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทีเ่พิ่มสงูขึ้น 
39%จากปีท่ีผ่านมาทั้งนี้หากแยกตามช่องทางการจำหน่ายน้ำมันช่องทางที่มีสัดส่วนรายไดสู้งที่สุดคือช่องทางทะเลต่างประเทศคดิเป็น
สัดส่วน 75.46% มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมปี 2563 ท่ี 69.81% เนื่องจากการขยายตลาดน้ำมันต่างประเทศเพิม่สูงขึ้น 

 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ของบรษิทัฯ ณ สิน้สดุป ี2564 เปน็ดงันี้  

  รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management ในปี 2564 เท่ากับ 233.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.91% 
จากปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ ไดร้ับสัญญาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และอีก 1 โครงการเริ่มเดือนตลุาคม 
2564 รวมถึงมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการจัดหาเสบยีงและขายสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบ (Provision Supply) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2564 โดยในปี 2564 หากแยกรายได้แยกตามประเภทการให้บริการ  พบว่าบริษัทฯ มีสดัส่วนการบริการ Catering Service สูงที่สุด ใน
สัดส่วน 90.93%  ถัดมาเป็นการให้บริการ Provision Supply และบริการอื่นๆ ในสดัส่วน 8.96% และ 0.11% ตามลำดับ 
 
สว่นแบง่กำไรและขาดทนุจากกจิการรว่มคา้ ณ สิน้สุดป ี2564 เปน็ดงันี้  

  ในส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้า บริษัทฯรับรูส้่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า แพน โอเรยีนท์ เอ็นเนอยี ่
(สยาม) ลิมเิต็ด จำนวน 257.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216.81 ล้านบาท จากปี 2563  โดยมีปัจจัยบวกมาจากปรมิาณการจำหน่ายที่เพิม่ขึ้น 
และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรบัตัวสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยยะสำคัญโดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดิบในปี 2564 เท่ากับ 1,018,286 
บาร์เรล คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 2,790 บาร์เรล/วัน  โดยเพิ่มขึ้น14.91% จากปีก่อน สำหรับราคาน้ำมนัดิบ ท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมนีัยยะ
สำคัญนั้น ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 75% จากเดิมราคาเฉลี่ยที่ 40 เหรียญสหรัฐ/บารเ์รล เพิ่มสูงขึ้นเป็น 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
 
สรปุผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
งบการเงนิรวม : รายได้ของบริษทัฯ ในปี 2564 เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น จาก 5,274.97 ล้าน
บาทในปี 2563 เป็น 11,340.35 ล้านบาทในปี 2564 หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 115% ทั้งนี้บริษัทฯ มสี่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า ทีเ่พิ่ม
สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคญั จึงทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 240.03 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจำนวน 208.49 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 
661% โดยเป็นกำไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ จำนวน 230.95 ล้านบาท และส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
จำนวน 9.08 ล้านบาท 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ : สินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 3,096.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 893.08 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 40.53% 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพาะในส่วนของลูกหนี้การค้าและเงินสดที่เพ่ิมขึ้น ตามการเติบโตของยอดขาย 
ที่เพ่ิมขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน 
ในขณะที่หน้ีสิน  มีจำนวนท้ังสิ้น 1,419.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 636.47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเกิดจากการเพิม่ขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียน ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัธุรกิจท่ีเติบโตขึ้น 
และ ณ สิ้นปี 2564 มีส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,677.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 256.61 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนสามญัเพื่อ
รองรับการจ่ายปันผล และกำไรเบด็เสร็จรวม  
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อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญับรษิัทฯ และบรษิทัยอ่ย 
อัตรากำไรสุทธิเพิม่ขึ้น จาก 0.60% ในปี 2563 เป็น 2.12% ในปี 2564 ตามกำไรสุทธิที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากท้ัง ปริมาณน้ำมันท่ีเพิ่มสูงของ
ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน และจากกำไรจากกิจการร่วมค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น ตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ซึ่งมผีลทำให้ ROE และ ROA ของบรษิัท 
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมี ROE=15.14%  และ ROA=9.06% 
 
พฒันาการกำกบัดแูลกจิการ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  พัฒนาด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบยีนไทยในปี 2564 อยู่
ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี3    
   บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมย์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทบทวนประเด็นความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรร์ัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกระดับ  การสอบทานระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม การสอบทานระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปช่ัน ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าของการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส   

  สำหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืน และปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ  ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  การจัดโครงสร้างองค์กร และปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความต่อเนื่ององค์กร 
การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าศึกษาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคดิจิตัลในอนาคต        

  ในด้านมิติสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการให้ความรู้ การปลูก
จิตสำนึก ให้กับพนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการเพื่อลดการใช้คารบ์อน ลดภาวะโลกรอ้น และนำหลักการต่างๆของโครงการมาประยุกตใ์ช้ในองค์กร อาทิ ลดการจัดพิมพ์
เอกสาร ลดการเดินทาง การใช้ผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  ซึ ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้ที ่ได้จัดขึ ้นในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรณรงค์การใช้ระบบQR Code แทนการจัดพิมพ์เอกสาร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อน 

              ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ  
  นายชโนดม อารีรอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ Covid  ธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร และ มี

แผนรับมือการแพร่ระบาด อย่างไรบ้าง 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น 
  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ฯ ได้ชื้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานบริษัทฯ 

ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีธุรกิจหลัก สองส่วน  ส่วนแรก คือ ธุรกิจขายน้ำมัน ซึ่งได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โลก ซึ่งมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น ส่วนที่สอง คือ Catering  ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่
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เพิ่มขึ้นเพราะต้องรักษามาตรฐานอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยทางสุขภาพ ซึ่งบริษัทได้มีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้
กระทบกับบริษัทน้อยที่สุด นอกจากแผนการทางธุรกิจ บริษัทฯยังได้จัดให้มีหน่วยงานภายในในการเฝ้าติดตาม และช่วยเหลือพนักงาน
บริษัทฯ ในทุกพ้ืนท่ี เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของซีออยล์มีความต่อเนื่องและปลอดภัย 

 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 

มตทิีป่ระชมุ   รับทราบผลการดำเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2564 ตามที่นำเสนอ 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และตามที่ คุณนีรชา ปานบุญ
ห้อม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2564 ผ่านระบบ 
 นางสาวสุภาวดี เคลือบสูงเนิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดรายได้ของบริษัทเพ่ิมขึ้นแต่ภาษีเงินได้กลับลดลง 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น 

  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ได้ช้ี แจ้งต่อผู้ถือหุ้น 
ดังนี้ กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า ซึ่งกำไรส่วนนี้ไม่ได้นำมาคำนวณภาษี ภาษีที่เกิดขึ้นคำนวณมาจากกำไรจากการ
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สำหรับป ี2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ
การเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

เห็นด้วย 439,269,958  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.9720 

ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง    คิดเป็นร้อยละ        0.0279 

งดออกเสียง 0  เสียง                  - 

บัตรเสีย 0  เสียง                   - 

วาระที่ 4        พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท
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ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงิน
สด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ จะจ่ายปันผล
จากเงินกำไรเท่านั้น และ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

   จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสุทธิรวม 240.0
ล้านบาท และงบเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 13.09 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 51.72 ล้านบาท คณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ 

  1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 700,000 บาท  

   2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจา่ย
ปันผลหุ้นละ 0.0666666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0074074075 บาท  

 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปัน
ผลในอัตราหุ้นละ0.0666666667 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0740740742 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 48,111,665 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ 
   เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ 
และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปัน
ผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

เห็นด้วย   439,392,684   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

ไม่เห็นด้วย     0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

งดออกเสียง                0   เสียง                      - 

บัตรเสีย                 0   เสียง                                          - 

 

วาระที่ 5        พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,637 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
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 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยัง
ไม่ได้นำออกจำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 649,509,110 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 649,507,473 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายจำนวน 1,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 1,637  บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 649,507,473 บาท (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 649,507,473 หุ้น (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ  649,507,473 หุ้น (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                 - หุ้น ( - )” 

 
              ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ 
 

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

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

 
เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9720 

ไม่เห็นด้วย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

งดออกเสียง 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0279 

บัตรเสีย 0  เสียง     - 
 

วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 43,300,498 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษทัสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้น
ใหม่เพิ่มขึ้น    
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  สืบเนื่องจากวาระที่ 4  มีการอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบรษิัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมตัิ
เพิ่มทุนจดทะเบยีนจำนวน 43,300,498 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจำนวน 649,507,473 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ำนวน 
692,807,971 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจำนวน 43,300,498 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแกไ้ขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอยีดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญ
ประชุม 
  “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  692,807,971 บาท    (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) 
  แบ่งออกเป็น  692,807,971 หุ้น    (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ      1 บาท    (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น   
  หุ้นสามัญ   692,807,971 หุ้น     (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 
  หุ้นบุริมสิทธิ     -   หุ้น        ( - )” 
 
             ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่นำเสนอ 
และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

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

เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง  0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000   

บัตรเสีย                    0  เสียง     - 

 

วาระที่ 7        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากวาระที่ 6 ท่ีมีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบยีนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม ่จำนวน 43,300,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุน้
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น 

          ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ 
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี ้
 

เห็นด้วย 439,392,684   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

งดออกเสียง 0   เสียง - 

บัตรเสีย 0   เสียง   - 

วาระที่ 8     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  เป็นผู ้แถลง
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   

            บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลื อกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
แต่อย่างใด 

            ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  ได้พิจารณา
สรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามนโยบายการสรรหาแล้ว ทั้งในด้าน
คุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท
ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกยีรติกำจร          ประธานกรรมการ   กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

2. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิส์ุข      กรรมการ             กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาะหนึ่ง 

3. นางสาวอัจฉรียา บันสิทธ์ิ             เข้าดำรงตำแหน่ง    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แทน ดร.เฉลมิวิทย์ ฉิมตระกูล ที่ครบวาระและ ไม่ประสงคต์่อวาระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ด ี
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                      โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการ
อิสระลำดับ (3) นางสาวอัจฉรียา บันสิทธิ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 

          นายทวีป สุนทรสิงห์ กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรรมการที่ครบวาระ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล  
                นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลผ่านระบบ 

         เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล  

 

1)  นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิำจร        ประธานกรรมการ 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           - 

บัตรเสีย                    0   เสียง     - 

2) นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ    กรรมการ 
  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           - 

บัตรเสีย                    0   เสียง     - 

3)  นางสาวอจัฉรยีา บนัสทิธิ ์          กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดคา่ตอบแทน  
          และกำกบัดแูลกจิการ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           - 

บัตรเสีย                    0   เสียง     - 
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วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  เป็นผู้แถลง
รายละเอียดต่อที่ประชุม  

 นายทวีป  สุนทรสิงห์  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่  
ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ากับปี 2564) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ  ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และ ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2564 
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.60 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับกรรมการบริษัท 

 
องคป์ระกอบของคา่ตอบแทน ป ี2565 (ปทีีเ่สนอ) ป ี2564 

คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน 

• - ประธานกรรมการ 

• - กรรมการ 

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

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

ค่าตอบแทนตามผลการ
ดำเนินงาน (Incentive Fee) 

ขึ้นอยู่กบัผลการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กบัผลการดำเนินงาน 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ตรวจสุขภาพประจำปีและ 
ประกันสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพประจำปีและ 
ประกันสุขภาพ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 

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

กรรมการชดุยอ่ย  คา่ตอบแทน / ครั้งทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
องคป์ระกอบของคา่ตอบแทน ป ี2565 (ปทีีเ่สนอ) ป ี2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 
30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร 

 
16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 
16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทน และ
กำกับดแูลกิจการ 

ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 
- กรรมการสรรหาฯ 

 
20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 
20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 
    ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมลูผ่านระบบ 
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   เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้ 

 

 

 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 

 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 ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้  

 
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย            ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4526  
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4474 
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตร ี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3977 
 

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565  
เป็นจำนวนเงินรวม  2,700,000 บาท  โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ไมร่วมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่
จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง คา่ที่พัก เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ท่ีเกดิขึ้นระหว่างการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนยีมปฏบิัติ) 
    ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ 

  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด  
  ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้สอบบัญชีได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการ

ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ 
  เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.9720 
ไม่เห็นด้วย 122,726   เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0279 
งดออกเสียง 0   เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
บัตรเสีย             0   เสียง     - 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ            100 

ไม่เห็นด้วย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

งดออกเสียง 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           - 

บัตรเสีย 0  เสียง       - 

 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน   

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ เนื่องด้วยในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง และเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มสีิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ (1) บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 292,550,417 หุ้น (2) นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 68,835,902 หุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ีดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 
2 ราย ได้แก่ (1) นายสุรพล มีเสถยีร ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3,471,104 หุ้น และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งถือหุ้นในบริษัท
ฯ จำนวน 5,162,666 หุ้น ได้แสดงความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  

ซึ่งกรรมการและผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ขอออกจากห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว 

   ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายละเอียด
ในวาระนี้ต่อท่ีประชุม  

นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังน้ี  
  ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 ได้มีมตอินุมัติเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทฯ ขายหุ้นสามญัทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล  จำกัด 
ให้แก ่บริษัท เนเชอรลั เอ็นเนอร์ยี ่รีไฟเนอรี่ จำกดั (“ผูซ้ือ้”) โดยบรษิัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนจากการขายหุ้นดังกลา่วเป็นเงินจำนวนทัง้สิ้น 
256,000,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุน้ในบรษิัทยอ่ย”)  

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน นางสุธิดา คฤเดชโกศล ฯ จึงได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล 
จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ดังนี้  

ชื่อบรษิทั บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (หรือเดิมช่ือบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด) 

สถานทีต่ัง้ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทั้งนี้ บริษัท ซี
ออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ได้หยุดการผลิตเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบไม่สอดคล้องกับราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เป็นการให้เช่าที่ดินโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง 
นับตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

ทนุจดทะเบยีน / จำนวนหุน้ 
/ มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ 

จำนวน 204 ,000 ,000 บาท แบ ่ งออกเป ็นห ุ ้ นสาม ัญ จำนวน 2 ,040 ,000 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน 

   ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ซีออยลป์ิโตรเคมีคอล 
จำกัด อีกต่อไป และบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จำกัด จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

  เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดมูลค่าค่าตอบแทน มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อ โดยพิจารณา
ร่วมกับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ซึ่งประเมินโดยใช้มูลค่าที่อ้างอิงจาก “วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิ” เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการจากรายได้และรายจ่ายของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐาน
ที่บริษัทฯ เห็นว่าสมเหตุสมผล  

    บริษัทฯ มีแผนในการนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นทั้ งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด จำนวน 
256,000,000 บาทมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจการขายปิโตรเลียม และการให้บริการ และเงินสนับสนุนการดำเนินงานภายใน
กลุ่มบริษัท   และ / หรือ ชำระคืนเงินกู้ท่ีถึงกำหนดชำระ และ /หรือ สำรองไว้เพื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรอืกิจการที่
น่าสนใจในอนาตต    

        คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า เกณฑ์ที่
ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีที่ขายไปนั้นมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการทำ
ธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (arm’s length transaction) ดังนั้น การขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด จะส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถใช้เวลา ทรัพยากร บุคลากร และความสามารถมุ่งเน้นไปยัง
ธุรกิจหลักปัจจุบัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเดิมให้กว้างขวางและก่อให้เกิดรายได้
ที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ อาจนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปใช้ในการชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน และนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรับ
การขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการอื่นที่น่าสนใจในอนาคตที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนตรงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น 

         ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
การมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น 
ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย การกำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 
ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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         นอกจากน้ี การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นรายการทีผู่้ซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของ
บริษัทฯเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกีย่วโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 
(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เทา่กับ 264,306,579.52 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ี (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่วกับการเข้าทำรายการไดม้าและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ (3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสยี  
                           ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดร้ับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ใหค้วามเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมและ
ความสมเหตสุมผลของการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว  

 ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นายวรวัสส์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด 
แคปปิตอล จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยต่อท่ีประชุม  

 นายวรวัสส์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จำกัด นำเสนอรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ดังน้ี  
                         ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยให้ผู้ซื้อเช่าพื้นที่ สิ่งปลูก

สร้าง และอุปกรณ์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2567 ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า การจำหน่ายซึ่งหุ้นท้ังหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตร
เคมีคอล จำกัด จะส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจาก (ก) ข้อจำกัดของธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ผลิต และ
จำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และ(ข) การที่บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ไม่สามารถสร้างประโยชน์จาก
สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การจำหน่ายซึ่งหุ้นท้ังหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดจะทำให้บริษัทฯ 
สามารถใช้เวลา ทรัพยากร บุคลากร และความสามารถมุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักปัจจุบันซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี รวมทั้ง
สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเดิมให้กว้างขวาง และก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ อาจนำเงินท่ีได้จากจำหน่ายหุ้นไปใช้ในการชำระ
คืนเงินกู้สถาบันการเงิน และนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการ หรือกิจการที่น่าสนใจในอนาคต  

นอกจากน้ี ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ดังน้ี 
ข้อดีของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 
1.    การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด จะช่วยส่งเสริมการปรับกลุ่มธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญการดำเนิน
ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ลดความซับซ้อน และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามนโยบายของ
บริษัทฯ 

2.    บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด 
ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่  
โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากรและสภาพคล่องทางการเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ 
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มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ และ/หรือ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทน
เป็นที่น่าพึงพอใจ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจที่มีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ 
ได้ 

3.    เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้
หนี้สินจากบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส่งผลให้งบการเงินรวมของ
บริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมน้อยลง และลดการรับรู้ผล
ประกอบการของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ท่ีมีความผันผวนได้ 

ข้อเสียของการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย 

1.   เนื ่องจาก บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ ้นสามัญทั ้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ดังนั้น  
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น หลังจากการเข้าทำ
ธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ซีออยล์ 
ปิโตรเคมีคอล จำกัดอีกต่อไป  

อย่างไรก็ดี บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดได้ประสบปัญหาจากการดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซล
เว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และได้หยุดดำเนินการและเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นการให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดให้กับผู้ซื้อ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดจะมีเพียงรายได้จาก
การปล่อยเช่าทรัพย์สินเดือนละ 2.80 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แตกต่างจากการดำเนินกิจการ
แรกเริ่มของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด 

2.  บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนทางบัญชีจำนวน 8.31 ล้านบาท จากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ดังกล่าว  

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ 
เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ท่ีดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไปใช้
หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษทัฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิม่สัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนเป็น
ที่น่าพึงพอใจ หรือลงทุนในธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถนำกระแสเงิน
สดดังกล่าวไปชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้) ของบริษัทฯ และจะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากผลการดำเนินงานของบริษัท ซี
ออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดท่ีมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ หรือความเสี่ยงจากการไม่มรีายได้ในภายหลัง หรือความเสี่ยงจากการสิ้นสุด
สัญญาเช่าทรัพยส์ินท่ีเข้าทำกับผู้ซือ้ 

นอกจากน้ี นายวรวัสส์ วัสสานนท์ฯ ได้ชี้แจงถึงข้อดีและข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1. ลดความเสี่ยงจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ซื้อ เป็นผู้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท ซี
ออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด และได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนที่ดินของบริษัท ซีออยล์ ปิโตร
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เคมีคอล จำกัดแล้ว ดังนั้น การดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตร
เคมีคอล จำกัดจะช่วยลดเสี่ยงของบริษัทฯ จากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังจากผู้ซื้อ และผู้เช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดในอนาคต 

2. ราคาซื้อขายสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยให้แก่ผู้ซื้อ เป็นราคาที่เหมาะสม 

a. จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด โดย
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดพบว่ามีมูลค่ารวมอยู่ท่ีระหว่าง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดให้แก่ผู้ซื้อ 
ซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสม 

b. การทำธุรกรรมเป็นการเจรจาอย่างฉันมิตรเพื่อสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จึงมีความเชื่อมั่นถึงโอกาสใน
การประสบความสำเร็จในการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อนจึงใช้
ระยะเวลาที่สั้นกว่าการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

ข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นการเจรจาฉันมิตร ซึ่งบริษัทฯ อาจสามารถเจรจาต่อรองกับ
บุคคลภายนอกในด้านราคาเข้าทำธุรกรรมที่สูงกว่าได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเข้าทำธุรกรรมสูงขึ้น 
อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดใช้เพื่อการประกอบธุรกิจเฉพาะด้าน และมีผู้สนใจ
จำนวนน้อย บุคคลภายนอกต้องพิจารณาข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ อาทิ ทำเลที่ตั้ง ขนาดและทรัพย์สิน เป็นต้น 
ทำให้การเสนอขายบุคคลภายนอกเป็นไปได้ยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ราคาเข้าทำธุ รกรรมอยู่ในช่วงราคา
ยุติธรรมซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม  

ความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรม 
1. ความเสี่ยงก่อนเข้าทำธุรกรรม 
1.1. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติเข้าทำรายการ 

การเข้าทำธุรกรรมจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมด้วยจำนวนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งหากมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการทำธุรกรรม บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสำหรับ
การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว  

2. ความเสี่ยงหลังเข้าทำธุรกรรม 
2.1  ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดสูงกว่า

มูลค่าซื้อขาย หรือกรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดสูงกว่าประมาณ
การ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดสูงกว่ามูลค่าซื้อขาย ซึ่งทำให้บริษัทฯ 
อาจสูญเสียโอกาสในกรณีที่มูลค่าหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดสูงกว่ามูลค่าซื้อขาย 
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2.2  ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนตามแผนกลยุทธ์ในอนาคต ต่ำกว่าผลตอบแทนท่ีได้จากการถือ
หุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัดโดยหากการเข้าลงทุนของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ต่ำหรือ
ขาดทุน บริษัทฯ จะต้องรับภาระผลตอบแทนดังกล่าวด้วย 

นอกจากน้ี นายวรวัสส์ วัสสานนท์ รายงานต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำ
ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักปัจจุบันซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ 
เชี่ยวชาญ บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซีออยล์ 
ปิโตรเคมีคอล จำกัด เพื่อการต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำ
ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ย 10 และสารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม  
  นายพิเศษสาร วงศ์ทองเหลือ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากการจำหน่ายโซลเว้นท์ จึงน้อยมากและไม่เป็นไป
ตามแผนที่เคยแจ้งกับผู้ถือหุ้นไว้  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้ตอบคำถามผู้
ถือหุ้น  

นางสุธิดา คฤเดชโกศล ช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และผู้บริโภค อีกทั้ง ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์ราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัว
ลดลงกว่าร้อยละ 50 ในปี 2562 ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับราคาขายผลิตภัณฑ์ในตลาด รวมถึงปัญหาด้าน
การจัดหาวัตถุดิบยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากมีผู้ขาย (Supplier) เพียงรายเดียว ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแล้ว ก็ยังมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่ ดังนั้นการหยุดการผลิตจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ 
มีภาระน้อยลง 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้
จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) อนุมัติให้บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิ โตรเคมี
คอล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบ
อำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นใน
บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
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การขายหุ้นในบริษัทย่อย การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 69,249,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ       88.7744 

ไม่เห็นด้วย 169   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0002 

งดออกเสียง 8,756,496 เสียง   คิดเป็นร้อยละ       11.2253 

ไม่มสีิทธิออกเสียง                             361,386,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ           - 

บัตรเสีย 0  เสียง   - 

วาระที่ 12  วาระอื่นๆ  (ไม่มี) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ 
 นางสาวแก้วสิรินทร์ แก้วอัมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด 

  ประธานช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะพัฒนาขยายธุรกิจเพิม่เตมิ ซึ่งเห็นได้จาก ผลการดำเนินการ  

ปี 2564  มีรายเพิ่มขึ้นจำนวนมากจากปี 2563  การจ่ายเป็นหุ้นปันผลนั้น มผีลดีต่อบริษัท บริษัทฯสามารถเก็บเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียน

หรือขยายการลงทุนต่อได้ และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นอีกดว้ย รวมทั้งมีผลดีต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากหุ้นปันผลที่ไดร้ับอาจมมีูลค่าเพิ่ม

ในอนาคต 

 เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม
ในวันน้ีและขอปิดการประชุม 

 
ปดิประชมุเวลา 16.00 น . 

 

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

 

ลงช่ือ.........................................…ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม) 
              เลขานุการบริษัท 


