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LTR.SEA 047/2565 

วนัท่ี 28 เมษายน 2565  

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตามท่ีบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2565 เ ม่ือวันท่ี   
28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมทั้งส้ิน 105 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้439,271,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6315 ของจ านวนหุ้น
ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  บริษทัขอแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยสรุปดงัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี  9 เมษายน 2564 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 439,152,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0279 
งดออกเสียง 0   เสียง                 - 

บตัรเสีย 0   เสียง                  - 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

 
3. อนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 439,269,958  เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0279 

งดออกเสียง 0  เสียง                 - 

บตัรเสีย 0  เสียง                  - 

 
4. อนุมติัการจ่ายปันผล และจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี  
1) จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 จ านวน 700,000 บาท   
2) จดัสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั ในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัรา
จ่ายปันผลหุ้นละ 0.0666666667 บาท และอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0074074075 บาท  
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ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลในอตัราหุน้ละ0.0666666667 บาท อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.0740740742 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 48,111,665 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผลในวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2565 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 439,392,684   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

งดออกเสียง 0   เสียง - 

บตัรเสีย 0   เสียง   - 

 

5. อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 1,637 และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4.เพื่อให้สอดคลอ้ง กบั   
การลดทุนจดทะเบียน 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

งดออกเสียง 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0279 

บตัรเสีย 0  เสียง     - 
 
 

6. อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 43,300,498 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง  0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000   

บตัรเสีย                           0  เสียง     - 
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7. อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
เห็นดว้ย 439,392,684   เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

งดออกเสียง 0   เสียง - 

บตัรเสีย 0   เสียง   - 

 
8. อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยไดล้งมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดงัน้ี  
 

8.1  นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร                          ประธานกรรมการ 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสีย                           0   เสียง     - 
   

8.2  นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข                  กรรมการ 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสีย                           0   เสียง     - 
   

8.3  นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธ์ิ                         กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก าหนด 
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9720 

ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0279 

งดออกเสียง 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสีย                           0   เสียง     - 
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9. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การด าเนิน (incentive Fee) ส าหรับปี 2564 จ านวนไม่เกิน 1.60 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู ้
จดัสรรการจ่ายให้กบักรรมการบริษทั 
 มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

10. อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจ าปี 2565 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัต่อไปน้ี 
1) นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั                           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 
2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล                      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 
3) นายวิเชียร ก่ิงมนตรี                                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฎิบติังานได ้ให้บริษทัไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัจดัหา ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอืน่ของ บริษทัไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนไดแ้ละก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
เป็นจ านวน 2,700,000 บาท (ปี 2564 เท่ากบั 3,100,000 บาท)  ไม่ร่วมค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น 
ค่าใชจ้่ายเดิน ค่าท่ีพกั ฯลฯ 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ            100 

ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

งดออกเสียง 122,726   เสียง   คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสีย 0  เสียง     - 

 

 

 

 

เห็นดว้ย 439,269,958   เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.9720 
ไม่เห็นดว้ย 122,726   เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0279 
งดออกเสียง 0   เสียง     คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
บตัรเสีย                  0  เสียง     - 
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11. อนุมติัการขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดัให้กบับุคคลเก่ียวโยงกนั 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ¾  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน (โดยไมน่บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย) อนุมติัใหบ้ริษทัขายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยูใ่น

บริษทั           ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวน 2,039,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ให้แก่บริษทั เนเชอรัล เอน็เนอร์ย่ี รีไฟเนอร่ี 

จ ากดั ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 69,249,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ       88.7744 

ไม่เห็นดว้ย 169   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0002 

งดออกเสียง 8,756,496 เสียง   คิดเป็นร้อยละ        

ไม่มีสิทธิออกเสียง                             361,386,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

บตัรเสีย 0  เสียง   - 

 

12. เร่ืองอื่นๆ ( ไม่มี ) 

   - 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


