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ก่อนเริ่ มการประชุม พิธีกรได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้ าสูก่ ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 / 2558
ของบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษัทฯ”) และแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ที่ปรึ กษาด้ านต่างๆที่มาเข้ าร่ วมการ
ประชุมในครัง้ นี ้ จากนันเลขานุ
้
การบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1/3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35. กาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมี
หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯได้ จัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ กับท่านผู้ถือหุ้น ทัง้ นีเ้ พื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการดาเนินการ
ประชุม บริ ษัทฯจะใช้ วิธีให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรื อลงคะแนนไม่เห็นด้ วยยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปเก็บบัตร
ลงคะแนน สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้
วิธีการนับ คะแนน จะใช้ การสแกนตาม Barcode และเมื่ อเสร็ จการประมวลผลคะแนนแล้ ว ประธานฯจะ
ประกาศผลให้ ที่ ประชุม ทราบ ซึ่งจะแสดงจานวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้ วย" "ไม่เห็น ด้ วย" และ "งดออกเสียง สาหรั บใบ
ลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้ วย ที่ไม่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างการประชุม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคืนเจ้ าหน้ าที่หลังจากจบการประชุม
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระขอให้
ยกมือขึ ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ ว ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน แล้ วจึงเสนอความคิดเห็น
หรื อคาถาม เพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
สาหรับการประชุมครัง้ นี ้ การนับผลคะแนนแบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 คือ
1) วาระที่ต้องใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ น ฐาน
ในการนับคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 และ วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
2) วาระที่ต้องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน ได้ แก่
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิรายการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ในสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 19,130,434 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้ าน) บาท
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทาหน้ าที่เป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนาย นพดล แก้ วสุวรรณ ผู้
ถือหุ้น ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมขออาสาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนันพิ
้ ธีกรได้ เรี ยนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 / 2558 เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 66 ราย และผู้รับมอบฉันทะจานวน 24 ราย รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม
ทังสิ
้ ้น 90 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 202,781,550 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.3757 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด
314,996,857 หุ้น ครบเป็ นองค์ ป ระชุมตามข้ อบังคับของบริ ษั ทแล้ ว ประธานฯจึงกล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2558 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558
บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงาน
การประชุมและจัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเรียบร้ อยแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์ของ
บริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาความครบถ้ วน ถูกต้ องของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
นายปราโมทย์ ลิบรั ตนสกุล ผู้ถือหุ้น – สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ในวาระที่ 4 เรื่ องการจ่ายปั นผล ว่าบริ ษัทฯ ควรกาหนดสิทธิ การรับเงินปั นผล ภายหลังจากการกาหนดสิทธิ ในการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสซื ้อหุ้นเพิ่มและเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีด้วย
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า บริ ษัทได้ กาหนดสิทธิ การรับเงินปั นผล และสิทธิ ในเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นวัน
เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการจ่ายหุ้นปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจากเดือนเมษายนเป็ นวันหยุดยาว และ
ขันตอนในการด
้
าเนินการจ่ายหุ้นปั นผลต้ องใช้ ระยะเวลาพอสมควร ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ มีการแจ้ งเรื่ องวันกาหนดสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล รวมถึงวันที่จ่ายปั นผลต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าแล้ ว ตังแต่
้
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วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ในการนาเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ระบุชดั เจนว่าการจ่ายปั นผลนันจะด
้ าเนินการ
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ตามที่เสนอข้ างต้ น และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 90 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
วาระที่ 2

202,781,550
202,781,550
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
100
0
0

พิจารณาอนุมัติรายการได้ มาซึ่งหุ้นของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ในสัดส่ วนประมาณ
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัท ประสงค์ที่จะได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
(“นครชั ย ปราการฯ”) ในสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 100 ของจ านวนหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่ ายได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด ในราคาไม่ เกิ น
220,000,000 บาท โดยจะชาระค่าหุ้นด้ วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้ กบั ผู้ถือหุ้นของนครชัยปราการฯ ซึ่ง
รายการดังกล่าวเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ซึง่ ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัท ตามมาตรา
107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) และมอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สาหรับการ
เข้ าทารายการ การเข้ าซื ้อโรงแยกคอนเดนเสทในครัง้ นี ้ สืบเนือ่ งมาจากการที่ทางบริษัท
มีความประสงค์จะขยายธุรกิจใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนต้
ั ้ น จนถึงอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนปลาย
ั้
หรื อที่เราเรี ยกว่า upstream จนถึง downstream ซึง่ ในครัง้ นี ้
ทาง บริ ษัทฯ ต้ องการขยายธุรกิจต่อเนื่องจากการลงทุนในบริ ษัท Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) ซึง่ เป็ นเจ้ าของ
สัมปทานการเจาะสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย และต้ องการลดความเสีย่ งในด้ านต่างๆเช่น กฎระเบียบของทาง
ภาครัฐ หรื อการเงิน จากการลงทุนสร้ างโรงแยกคอนเดนเสทเอง เราได้ มกี ารศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการและ
พบว่า บริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด เป็ นบริ ษัทที่นา่ สนใจมีความเป็ นไปได้ และเหมาะสมแก่การลงทุน สาหรับบริ ษัท
นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ปั จจุบนั มีธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายโซลเว้ นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทุกชนิด (โรงแยกคอนเดนเสท)
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่า
3. ธุรกิจสถานีบริ การแก๊ ส
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ซึง่ ในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ทางบริษัทฯ จะเข้ าซื ้อในส่วนของธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายโซลเว้ นท์และผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมเหลวทุกชนิด (โรงแยกคอนเดนเสท) รวมถึง ที่ดิน อาคาร โรงแยกคอนเดนเสท และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง สาหรับธุรกิจ
อื่นๆ ทางบริ ษัทนครชัยปราการจะทาการจาหน่ายทรัพย์สนิ ออกจากบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ในครัง้ นี ้ ปั จจุบนั โรง
แยกคอนเดนเสทนี ้ตังอยู
้ ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทนครชัยปราการฯ อยูท่ ี่ 150
ล้ านบาท สินทรัพย์ที่จะได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทนครชัยปราการฯ ได้ แก่ หุ้นสามัญจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ100 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และการเข้ าทารายการในครัง้
นี ้ บริ ษัทฯชาระมูลค่าตอบแทนการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุ คล
ในวงจากัด (PP) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ จานวน 19,130,434 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ห้ นุ ละ 11.50 บาท รวม
มูลค่าสิง่ ตอบแทนไม่เกิน 220,000,000 บาทโดยมีรายละเอียดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 และ 3 )ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทา
การพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุ งโรงแยกคอนเดนเสทของโครงการนี ้ต้ องใช้ งบประมาณ
เท่าไร และโรงแยกนี ้หยุดดาเนินธุรกิจเป็ นระยะเวลาเท่าใด งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557 มีสินทรัพย์
เฉพาะธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท 29.51 ล้ านบาท และการประเมินมูลค่าสิง่ ตอบแทนรวมเท่ากับ 166.80 ล้ านบาท จึงอยากทราบ
ว่ามูลค่าที่จ่ายซื ้อนันครอบคลุ
้
มไปถึงสินทรัพย์สว่ นใดบ้ าง และใบอนุญาตต่างๆในการประกอบกิจการโรงแยกคอนเดนเสท หรื อ
ความรู้เชิงขันตอน
้
(Know-how) เป็ นสิทธิของบริ ษัทฯหรื อเป็ นการเช่าสิทธิ และใช้ ระยะเวลาในการปรับปรุงนานเท่าใด
นางสาวนี รชา ปานบุ ญ ห้ อม ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงว่า บริ ษัทฯได้ มีการจัด เตรี ยม
งบประมาณไว้ แล้ วอย่างคร่ าวๆ และเพียงพอสาหรับการปรับปรุงโรงแยกคอนเดนเสทเพื่อการดาเนินธุรกิจต่อ ทังวงเงิ
้ นกู้ระยะสัน้
และระยะยาว และโรงแยกคอนเดนเสทนี ้ได้ หยุดดาเนินการมาประมาณ 10 ปี สาหรับมูลค่าที่บริ ษัท ฯลงทุนในโครงการนีไ้ ม่เกิน
220 ล้ านบาท จะประกอบด้ วยสินทรัพย์ของโรงแยกคอนเดนเสท ซึง่ ยังมีเครื่ องจักรบางส่วนใช้ งานได้ ตามปกติอยู่ มูลค่าที่ดินและ
อาคารสานักงาน รวมถึงใบอนุญาตที่ใช้ ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงแยกคอนเดนเสทที่มีมูลค่าค่อนข้ างสูง เนื่องจากว่าภาครัฐ
ไม่ได้ ออกใบอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่แล้ วในปั จจุบนั สาหรับเรื่ อง Know- how และใบอนุญาตต่างๆในการประกอบ
ธุรกิจนันไม่
้ มีปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ ได้ อยู่ ส่วนรายละเอียดนันจะขอให้
้
ทางที่ปรึกษาด้ านเทคนิค จากบริ ษัท เอน
เนอร่า จากัด เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายโจ สัจจะรชุน ที่ปรึกษาด้ านเทคนิค ชี ้แจงว่า ความรู้เชิงขันตอน
้
(Know-how) สินทรัพย์และอุปกรณ์เป็ นสิทธิของ
บริ ษัท จะไม่มีการเช่าทรัพย์สินอื่นใด ระบบถังจัดเก็บวัตถุดิบ ระบบผลิตหรื ออาคารสานักงานมีสภาพปกติ ส่วนสินทรัพย์ที่ต้อง
ปรับ ปรุ งมี เพียงหอกลัน่ แยกเท่านัน้ ซึ่งใช้ เวลาในการปรับ ปรุ ง ประมาณ 5 เดื อนและทดสอบการกลั่นอีก 1 เดือน จึงสมารถ
ดาเนินการผลิตได้ ทนั ที
นายอนุ ว่ อ งสารกิ จ ผู้รับ มอบฉัน ทะ สอบถามเกี่ ย วกับ เหตุผลที่ บ ริ ษั ท สนใจลงทุน ในธุรกิ จโรงแยกคอนเดนเสท
ความสามารถในการทากาไร กลุม่ ลูกค้ า และระยะเวลาจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯมีนโยบายการเข้ าลงทุน
ในธุรกิจด้ านปิ โตรเคมี ให้ ครบวงจร ตังแต่
้ กระบวนการขันต้
้ นไปจนถึงกระบวนการขันปลาย
้
ซึ่งธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ใช้ เงิน
ลงทุนไม่เกิน 220 ล้ านบาท ถือว่ามีขนาดการลงทุนที่เหมาะสม และธุรกิจนี ้สามารถต่อยอดไปในส่วนของโรงกลัน่ ได้ สิ่งที่ได้ จาก
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ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

หน้ า 5 จาก 15 หน้ า

โรงคัดแยกจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ ที่นาไปใช้ ในอุตสาหกรรมเกี่ยวสี ทินเนอร์ กาว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง ซึ่งเป็ นตลาดที่ค่อนข้ าง
ใหญ่ บริ ษั ท ฯได้ จัด หาซัพพลายเออร์ แ ละกลุ่มลูกค้ าไว้ รองรับ แล้ ว อัตราผลตอบแทนการลงทุน ( IRR)ประมาณ 20% และมี
จุดคุ้มทุนประมาณ 3 ปี
นายปราโมทย์ ลิบรั ต นสกุ ล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบที่จะมาใช้ โรงแยกคอนเดนเสทของนครชัย
ปราการฯ
ประธานฯ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติม ว่ า – คอนเดนเสท ประกอบด้ วยหลายลักษณะ บางลักษณะเกิ ดจากผลพลอยได้ จ าก
กระบวนการปิ โตรเคมี สาหรับคอนเดนเสทที่จะมาใช้ กับโรงแยกของนครชัยปราการนันฯ
้ เป็ นชนิดที่มาจากการกลัน่ ข องก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึง่ บริ ษัทได้ ติดต่อกับผู้ผลิตก๊ าซธรรมชาติหลายราย และสามารถเข้ าทาสัญญาซื ้อขายวัตถุดิบระยะยาวได้ บริ ษัทฯจึงมี
ความมัน่ ใจว่าจะสามารถหาวัตถุดิบส่งให้ โรงแยกคอนเดนเสทได้ อย่างเพียงพอ
นายปราโมทย์ ลิบรั ตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทซื ้อหุ้นในราคา 220 ล้ านบาท เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ
นครชัยปราการฯ ในส่วนต่างจะลงบัญชีอย่างไร
ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษาทางการเงินชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวอลิสา วิโรจน์ โภคกุล ที่ปรึ กษาทางการเงิน ชี ้แจงว่า มูลค่าทางบัญชีของนครชัยปราการฯค่อนข้ างต่าเพราะ
สินทรัพย์ มีการตัดค่าเสื่อมราคาเกือบหมดแล้ ว เมื่อบริ ษัทฯเข้ าไปซื ้อกิจการ บริ ษัทฯ ต้ องประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทังหมด
้
และสิ่งที่จะนาไปจัดทางบการเงินรวมนันจะเป็
้
นมูลค่ายุติธรรมทังหมด
้
รวมไปถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน คือ ใบอนุญาตใน
การประกอบกิจการที่นามาประเมินร่ วมด้ วย ทังนี
้ ้เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายซื ้อกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทงหมดแล้
ั้
ว ส่วนต่าง
จะถื อเป็ น ค่าความนิ ยม(Good will) ซึ่งสิน ทรั พ ย์ ส่ว นที่ ต้ อ งประเมิ น มูลค่ายุติ ธรรมเพิ่ ม เติ มเหลือแค่ในส่วนของใบอนุญ าต
ประกอบกิจการ และภายหลังที่เข้ าซื ้อแล้ วจะต้ องประเมินมูลค่าภายในระยะเวลา 1 ปี
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิม่ เติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิรายการได้ มาซึง่ หุ้นของ
บริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ตามรายละเอียดที่นาเสนอ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว มีม ติ อนุมัติ รายการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมี ภัณ ฑ์ จากัด ใน
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุม
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558

202,841,732
202,750,482
91,250
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9550
0.0449
0

หน้ า 6 จาก 15 หน้ า

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ภายหลังจากที่บริษัทจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว โดยลด
จานวน 2,560 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 359,996,408 บาท
เป็ นจานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท 2,560 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จานวน 359,996,408 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน
2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทังนี
้ ้ โดยมอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ตามหนังสือ
รับรองของบริ ษัท หรื อบุคคลที่นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม มอบหมายให้ ดาเนินการ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้ องในการดาเนินการดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังกล่าวแล้ ว
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ จากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท 2,560 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 359,996,408 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 359,993,848 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน
2,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
วาระที่ 4

202,841,732
202,750,482
91,250
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9550
0.0449
0

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ในบริ ษัท ข้ อ 4. ทังนี
้ ้
การแก้ ไขดังกล่าวเป็ นไปเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558

359,993,848 บาท (สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นสามพันแปด
ร้ อยสีส่ บิ แปดบาทถ้ วน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

หน้ า 7 จาก 15 หน้ า

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

359,993,848 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นสามพันแปด
ร้ อยสีส่ บิ แปดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
359,993,848 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นสามพันแปด
ร้ อยสีส่ บิ แปดหุ้น)
- หุ้น ( - )”

ทังนี
้ ้ ให้ นางสาวนี รชา ปานบุ ญ ห้ อม กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ตามหนังสือรับรองของบริ ษัท หรื อ
บุคคลที่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม มอบหมายให้ ดาเนินการ มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทัง้ ให้ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่ มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้น ท่านใดมี ข้อ ซักถามหรื อข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท
ดังกล่าวแล้ ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
วาระที่ 5

202,841,732
202,750,482
91,250
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9550
0.0449
0

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 359,993,848 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 19,130,434 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาอนุมัติก ารเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจ านวน 19,130,434 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 359,993,848 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการฯ
ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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ทังนี
้ ้ โดยมอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ตามหนังสือรับรองของ
บริ ษัท หรื อบุคคลที่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม มอบหมายให้ ดาเนินการ มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมทังให้
้ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่
ของนายทะเบียน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
ว่ าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุธีลักษณาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้กลุม่ ผู้ถือหุ้นของนครชัยปราการฯ จะเข้ ามา
มีสว่ นร่วมในการบริ หารบริ ษัทฯหรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ผู้ถือหุ้นของนครชัยปราการฯ จะไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารการจัดการแต่อย่างใด
ต่อมาประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนดังกล่าวแล้ ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่
ได้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 19,130,434 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 359,993,848 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 379,124,282 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 19,130,434
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
วาระที่ 6

202,841,732
202,744,682
97,050
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9521
0.0478
0

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ในบริ ษัท ข้ อ 4. ทังนี
้ ้ การแก้ ไข
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

379,124,282 บาท (สามร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนั สอง
ร้ อยแปดสิบสองบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

379,124,282 หุ้น (สามร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนั สอง
ร้ อยแปดสิบสองหุ้น)
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มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

379,124,282 หุ้น (สามร้ อยเจ็ดสิบเก้ าล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนั สอง
ร้ อยแปดสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น ( - )”

ทังนี
้ ้ ให้ นางสาวนี รชา ปานบุ ญ ห้ อม กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ตามหนังสือรับรองของบริ ษัท หรื อ
บุคคลที่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม มอบหมายให้ ดาเนินการ มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทัง้ ให้ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่ มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้น ท่านใดมี ข้อ ซักถามหรื อข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ของบริ ษั ท
ดังกล่าวแล้ ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
วาระที่ 7

202,841,732
202,740,482
91,250
10,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.95
0.0449
0.0049

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวนไม่ เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 19,130,434
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ
11.50 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (ซึ่ง
เป็ น นัก ลงทุน ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
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28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท) เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ที่จะ
นาหุ้นสามัญของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ทังหมด
้
1,500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ในราคาเสนอ
ขายประมาณ 146.66 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท มาชาระเป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลัง
15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เพื่อขอ
อนุมตั ิให้ บริ ษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทังนี
้ ้ ราคาตลาดในช่ วงเวลาดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึง
วันที่ 8 เมษายน 2558 เท่ากับ 9.25 บาทต่อหุ้น
(2)

มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กรรมการผู้จดั การ มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการ
เสนอขาย การชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ า
เจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอ
ผ่อนพันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการ
ยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการ
นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใด
อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ ว ประธานฯ จึง
ขอเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ป ระชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ น จานวนไม่เกิน 19,130,434 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมี ภณ
ั ฑ์ จากัด เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท นครชัย
ปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ที่จะนาหุ้นสามัญของบริ ษัท นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด ทังหมด
้
1,500,000 หุ้น มาชาระค่าหุ้น
สามัญ ของบริ ษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
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202,841,732 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จานวน
จานวน
จานวน

202,744,682 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9521
97,050 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0478
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้ าน) บาท

ประธานฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกหุ้ นกู้ และเสนอขายหุ้ นกู้ ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
2,000,000,000(สองพันล้ าน) บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์

ประเภทตราสารหนี ้
มูลค่าการเสนอขาย

: 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ ในชาระคืนเงินกู้ การลงทุน และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนทัว่ ไป
2) เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กบั
ผู้ลงทุนของบริ ษัท
: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ ประเภทด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มี
หลักประกัน มีหรื อไม่มีผ้ คู ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
: วงเงินรวมและมูลค่าคงค้ างไม่เกิ น 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุดในคราวเดียวกัน หรื อ
หลายคราวก็ได้

อายุตราสารหนี ้
สกุลเงิน
อัตราดอกเบี ้ย
การไถ่ถอนก่อนกาหนด

:
:
:
:

การเสนอขาย

:
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และ/หรื อ หุ้นกู้ครบกาหนด บริ ษัท
สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับ
มู ล ค่ า หุ้ นกู้ คงค้ างเดิ ม ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การไถ่ ถ อนต้ องไม่ เ กิ นวงเงิ น รวม
2,000,000,000 บาท หรื อเทียบเท่า
ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
สกุลเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินตราต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และ/หรื อ บริ ษัทอาจ
มีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรื อ หลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/
หรื อ ในลัก ษณะหมุน เวี ย น (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้น กู้
ดัง กล่า วในประเทศ และ/หรื อ ในต่ า งประเทศ ให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุ น ทั่ว ไป (Public
Offering) และ/หรื อ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรื อ ผู้
ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรื อ ผู้ลงทุ นสถาบันในต่างประเทศ และ/หรื อ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรื อหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีผลใช้ บงั คับ
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เงื่อนไขอื่น ๆ

ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
: การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ และมีการทา Credit Rating หรื อไม่
และบริ ษัทฯมีการกาหนดเพดานของอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ( Debt Equity ratio)ไว้ หรื อไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการขยายธุรกิจเดิมของ
บริ ษัท ทังเรื
้ ่ องการจาหน่ายน ้ามัน หรื อ การให้ บริ การ บนที่พักอาศัยของพนักงานประจาแท่นขุดเจาะน ้ามัน ตลอดจนการซื ้อ
กิจการและปรับปรุ งกิจการที่เข้ าไปลงทุนต้ องใช้ เงินทุนทังสิ
้ ้น ดังนันเมื
้ ่อบริ ษัทฯมีเครื่ องมือทางการเงินที่จะสามารถนามาใช้ เป็ น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนได้ และทาให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงมีอานาจต่อรองทางธุรกิจเพิ่มขึ ้น จึงนาเรื่ องมาเสนอ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท แต่บริ ษัทจะออกหุ้นกู้ตามความจาเป็ นเท่านัน้
ไม่ได้ ออกทันทีทงจ
ั ้ านวน ซึ่งการออกแต่ละครัง้ เป็ นจานวนเท่าไหร่ นนั ้ ขึ ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะ
พิจารณาความเหมาะสมของจานวนเงินที่ออก ภาระดอกเบี ้ย ณ ขณะนันที
้ ่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท สาหรับหุ้นกู้ที่บริ ษัทฯจะ
ออกนันจะเป็
้
นแบบ non-rating ซึ่งอัตราดอกเบี ้ยก็ยงั ต่ากว่าดอกเบี ้ยที่ก้ ยู ืมจากธนาคาร อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริ ษัทฯ
ต้ องการอัตราดอกเบี ้ยที่ต่ากว่านี ้ ก็อาจจะให้ สถาบันจัดอันดับเครดิต เข้ ามาประเมิน Credit rating ให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทไม่มีการ
กาหนดเพดานอัตราหนีส้ ินต่อทุนไว้ เนื่ องจากบริ ษั ทฯจะให้ ความสาคัญ กับความสามารถในการจ่ายคืนเงิ นกู้และดอกเบี ย้
มากกว่า ซึง่ ผู้ให้ ก้ จู ะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ การออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000(สองพันล้ าน) บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ว่าวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
รวมจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 96 ราย
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
วาระที่ 9

202,841,732
202,734,138
107,594
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9469
0.0530
0

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับการพิจารณา
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้ วนเสร็ จสิ ้นแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามหรื อมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่ องอื่นๆหรื อไม่
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ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกับ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 19,130,434 หุ้น จะสามารถซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์เมื่อใด และจะถูกกาหนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period) หรื อไม่
ประธานฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษาทางกฎหมายชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นายสราวุธ ไกรลาสศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงว่า หลังจากได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเข้ า
ทารายการ เพื่อเจรจาซื ้อขายและรับโอนทรัพย์สนิ คาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ 5 เดือนจึงจะสามารถโอนหุ้นแล้ วเสร็ จโดยหุ้น
ดังกล่าวไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาห้ ามซื ้อขายหุ้น เนื่องจากบริ ษัทขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัดในราคาไม่ต่า กว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดก่อนวันทารายการ
ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ การลงทุนซื ้อหุ้นจากบริ ษัท แพนโอเรี ยนท์ สยาม ลิมิเต็ด จากัด( POES )มีความ
คืบหน้ าอย่างไรบ้ าง
ประธาน ฯ มอบหมายให้ ที่ปรึกษาฝ่ ายบริ หารโครงการ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายฐิติพันธ์ เสมสันทัด ที่ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารโครงการ POES รายงานว่า ภายหลังจากที่บริ ษัทฯได้ เข้ าไป
ลงทุนในบริ ษัท POES เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ทาง POES ได้ เริ่ มทาการผลิต โดยมีการขุดเจาะเพิ่มเติมหลังจากหยุดการ
ผลิตไปช่วงระยะเวลาหนึง่ ปั จจุบนั ปริ มาณน ้ามันที่ผลิตได้ ประมาณ 550 บาร์ เรลต่อวัน โดยทาสัญญาซื ้อขายกับบริ ษัท Major Oil
ทังหมด
้
ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจโดยรวมของบริ ษัท จะมีผลประกอบการเหมือนที่ผ่านมาหรื อไม่ ในช่วงภาวะ
ราคาน ้ามันปรับตัวลดลง
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริ ษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 มีปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันโดยรวมเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย
ประมาณ 20% ถึงแม้ วา่ จะรับรู้รายได้ น้อยลงจากภาวะราคาน ้ามันในตลาดปรับตัวลดลง แต่กาไรต่อหน่วยไม่ได้ ลดลง สาหรับงบ
เฉพาะกิจการในไตรมาสที่ 1 มีกาไรประมาณ 16 ล้ านบาท แต่บริ ษัท ฯยังมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการขยายธุรกิจซึ่งยังไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ส่วนที่สง่ ผลให้ งบการเงินรวมของบริ ษัทขาดทุนในไตรมาสนี ้ เกิดจากการรับ รู้ผลขาดทุนจากการลงทุนใน POES
ที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะราคาน ้ามันที่ลดลงตังแต่
้ เดือน กันยายน 2557 จนถึงช่วงต่าสุดอยูใ่ นไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ในขณะที่
ราคาน ้ามันลดลง ทาให้ รายได้ ลดลง แต่ยงั มีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจคงที่ ส่งผลให้ เกิดผลขาดทุน ทาให้ ทางPOES ต้ องชะลอ
การขยายหลุม ผลิตเพิ่ ม ซึ่งเป็ น เรื่ องของการบริ ห ารสินทรั พ ย์ Resources และเงิ น ทุน ให้ เหมาะสมตามสภาวะการณ์ ทัง้ นี ้
คาดการณ์ ว่าในปี หน้ าราคาน ้ามันจะปรับตัวสูงขึ ้น ก็จะสามารถเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ
ได้ มีแผนขยายตลาดการจัดจาหน่ายน ้ามันเพื่อให้ มียอดขายเพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทฯได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อ
สร้ างความคล่องตัวในการซื ้อ-ขายน ้ามัน และเพิ่มโอกาสในการทากาไรให้ แก่บริ ษัทเพิ่มขึ ้น รวมถึงการบริ หารค่าใช้ จ่าย และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทฯ เล็งเห็นโอกาสของธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสทที่จะสร้ างกาไรให้ แก่บริ ษัท ถ้ า
สามารถดาเนินการได้ ตามแผนก็จะทาให้ บริ ษัทฯมีกาไรเพิ่มขึ ้นในปี 2559
นายธารา ชลปราณี ผู้ถอื หุ้น สอบถามว่า บริ ษัทจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง ประเภทน ้ามันดีเซลกับน ้ามันเตามี
ส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อขาย(margin)ที่แตกต่างกันหรื อไม่ และการซื ้อขายมีการทาสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับลูกค้ าหรื อไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่ า ส่วนต่างระหว่างราคาซื ้อขายประเภทน ้ามันดีเซลกับน ้ามันเตามีความแตกต่างกัน หาก
น ้ามันเชื ้อเพลิงบางประเภทมีกาไรน้ อย บริ ษัทก็จดั หน่ายในปริ มาณที่มากขึ ้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าแต่ละรายมีความต้ องการใช้
น ้ามันแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน บริ ษัทไม่ผกู มัดสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับลูกค้ า ซึง่ การจาหน่ายน ้ามันในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯจะ
ตระหนักถึงความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ รวมไปถึงคุณภาพของน ้ามัน ปริ มาณน ้ามันที่สง่ ครบถ้ วน มาตรการควบคุมในการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558

ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

หน้ า 14 จาก 15 หน้ า

จัดส่งน ้ามันด้ วยความปลอดภัย ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้ ามากที่สดุ จึงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทา
ให้ ลกู ค้ ากลับมาซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจากบริ ษัทฯอีก
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(อภิ สิทธิ์ รุจิเกี ยรติ กำจร) ประธานที่ประชุม
(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานกรรมการ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
( นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม )
เลขานุการบริษัท
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