LTR.SEA 063/2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่อง การกําหนดวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 จ่ายปั นผล เพิม่ วัตถุประสงค์
บริษทั การลดทุนและเพิม่ ทุน (แก้ไขทศนิยม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมี ติทส่ี าํ คัญ ดังนี้
1. อนุมตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผล ซึง่ จ่ายจากกําไรสะสมของบริษทั ที่
เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนี้
1.1 อนุ มตั จิ ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 40,594,319 บาท หรือคิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผลหุน้ ละ 0.06666667 บาท
1.2 อนุมตั จิ ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 4,510,482 บาท
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน การจ่ายเป็ นหุน้
ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.07407408 บาท
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลทัง้ ในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน
รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 45,104,801 บาท เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด
โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปั นผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม
2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ทัง้ นี้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
2. มี ม ติ ใ ห้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบีย นจากเดิม จํ า นวน
608,915,628 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 837 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาทรวมเป็ นจํานวน 837 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
3. มีม ติ ใ ห้ นํ า เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจากเดิม จํ า นวน
608,914,791 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 649,509,110 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 40,594,319 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุน้ ปั นผล
4. มีมติให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามทีค่ ณะกรรรมการสรรหาฯ นําเสนอ ได้แก่
(1) ศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
(3) นายโกสิทธิ ์ เฟื่ องสวัสดิ ์
กรรมการ

5. มีมติให้นําเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนํ าเสนอ และอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน (Incentive Fee) สําหรับปี 2563 ไม่เกิน 1.40 ล้านบาท
6. มีมติให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2564 ดังนี้
(1) นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
(2) นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ุล
(3) นายวิเชียร กิง่ มนตรี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4843
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4474
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3977

ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2564 เป็ นจํานวนเงิน 3,100,000 บาท ซึง่ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. มีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท และแก้ไ ขหนั งสือ บริค ณห์ส นธิ ข้อ 3. ของบริษัท ฯ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การแก้ไ ขเพิ่มเติมวัต ถุป ระสงค์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่ นบ”
8. กําหนดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ณ สํ า นั ก งานบริษัท ฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัต น แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดให้วนั ที่ 9 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2564 และมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผล และจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผล
การดําเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 837 หุน้ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 40,594,319 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564

วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ตามทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการบริษัท เป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2564 ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 16
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์
ข้อ 33. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุ นทัวไป
่ และให้บริการด้านการบริหาร
เงินแก่วสิ าหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานัน้ จะตัง้ อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
ข้อ 34. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุ นแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ซึ่งตัง้ อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
เกีย่ วกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. การบริหารงานทัวไป
่ การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
2. การจัดหาวัตถุดบิ และชิน้ ส่วน
3. การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. การสนับสนุนด้านเทคนิค
5. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
6. การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
7. การให้คาํ ปรึกษาด้านการเงิน
8. การวิเคราะห์และวิจยั ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
9. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
10. การให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
ทีท่ ําการบริษทั ฯ เกีย่ วกับการลดทุน การเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและเพิ่ มทุน
1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ม ีมติให้ดํ าเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 837 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
608,915,628 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 608,914,791 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีค่ งเหลือจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ และเงินสด จํานวน 837 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ก่อนการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน
1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ม ีมติให้เพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 40,594,319 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
608,914,791 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 649,509,110 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 40,594,319 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุน้ สามัญ

40,594,319

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1

รวม
(บาท)
40,594,319

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น

จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ เดิม

40,594,319

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
15 : 1

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินค่าหุ้น
ภายหลังการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ 2564

หมายเหตุ
เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล

2.2 การดําเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.07407408 บาท
3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
สํานักงานบริษทั ฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นที่ม ี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การยื่นขอจดทะบียนลดทุนจดทะเบียน การเพิม่ ทุนจดทะเบียน และเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั จะดําเนินการขออนุญาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ ม
บริษทั จัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม สําหรับการตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยออกเป็ นหุน้ ปั นผล แทนการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริ ษทั พึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1 เพื่อเป็ นการเพิม่ สภาพคล่องในหุน้ บริษทั
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
7. ประโยชน์ที่ผ้ถู ือหุ้นพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับของบริษทั กําหนดไว้
7.2 ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั การจัดสรรหุน้ จ่ายปั นผล และจะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต ทัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริษทั ทีก่ ําหนดไว้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
9. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
2
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
9 มีนาคม 2564
และมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date)
3
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
9 เมษายน 2564
4
จดทะเบียนลดทุน/เพิม่ ทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับตังแต่วนั ทีม่ มี ติ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
5
กําหนดจ่ายเงินปั นผล
5 พฤษภาคม 2564
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...............................................
(นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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