งดแจกของทีระลึก

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558
บริษัท ซีออยล์ จํากัด(มหาชน)
วันพุธที 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมินซิตี
ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะทีจะมาประชุม
โปรดนํ าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด ้วย

SEA / 9 /2015
9 มีนาคม

เรือง
เรียน
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ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย

1.
.
.
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557
รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
แบบรายงานการเพิมทุน
ประวัติกรรมการทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประวัติกรรมการทีได้ รับการเสนอชือเพือแต่งตังใหม่
ข้ อบังคับของบริษัทเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์ มลงทะเบียน และ รายละเอียดเอกสารทีแสดงสิทธิการเข้ าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมรายชือและข้ อมูลกรรมการอิสระทีเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
แผนทีของสถานทีจัดประชุมผู้ถือห้ น

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครังที 2/ 8 ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ใน
วันพุธที เมษายน 8 เวลา . น. ณ ห้ องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมินซิตี ซอยประสานมิตร (สุขมุ วิท 23) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1 / 2557 เมือวันที 17 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามทีบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 ซึงประชุมเมือวันที 17 ธันวาคม 2557 และได้
จัดส่งให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557
แล้ ว เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ งที
ส่งมาด้วย )

วาระที

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทได้ จดั ทําสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชี 2557 สินสุดวันที ธันวาคม 2557 ซึงมีรายละเอียดอยู่
ในรายงานประจําปี 2557 ทีส่งมาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ งทีส่งมาด้วย )
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557

วาระที

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึงกําหนดให้ บริษัทต้ องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนประจําปี สนสุ
ิ ด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัททีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผา่ นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2557 ทีส่งมาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม(สิ งทีส่งมาด้วย )
ั ชี 2557 สินสุด
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี มสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปี บญ
วันที ธันวาคม 2557 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระที

พิจารณาอนุมัติจ่ายปั นผลและจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิรวม เป็ นจํานวน
85.07 ล้ านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
ดังนันบริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา
แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ
นอกจากนี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
มาตรา
และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ กําหนดว่า บริษัท ต้ องจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารอง
นีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ดังนี
1) จัดสรรเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2557 จํานวน 4.40 ล้ านบาท
2) อนุมตั ิจา่ ยปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิม
ต่อ หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิน 44,999,551 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล .142857 บาทต่อหุ้น ทังนีในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของ
หุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จา่ ยปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.142857 บาท และอนุมตั ิจา่ ยปั นผลเป็ น
เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015873 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงิน 4,999,945.11 บาท รวมการจ่ายปั นผลทังในรูปแบบหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล
เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.158730 บาท อัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท เงินปั นผลทังหมดจะถูกหักภาษี
ณ ทีจ่ายตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับปันผลในวันที 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชือตามมาตรา
ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 13 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที 28 เมษายน 2558 โดยจะจ่ายเมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 แล้ ว

วาระที 5

พิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 221 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 314,997,078 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จาํ นวน 314,996,857 บาท โดยการตัดหุ้นทียังไม่ ได้ ออกจําหน่ ายจํานวน 221 หุ้นมูลค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 314,997,078 บาท มีห้ นุ สามัญทียังไม่ได้ ออกจําหน่ายจํานวน 221 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จึงขอเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือตัดหุ้นทียังไม่ออกจําหน่ายดังกล่าว เป็ นทุนจดทะเบียน 314,996,857 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาลดทุนจดทะเบียน จํานวน 221 บาท โดยการตัดหุ้นทียังไม่ได้
ออกจําหน่ายจํานวน 221 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 314,996,857 บาท

วาระที

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สืบเนืองจากวาระที 5 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

314,996,857บาท
314,996,857 หุ้น
1 บาท

(สามร้ อยสิบสีล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนหกพันแปดร้ อยห้ าสิบเจ็ดบาท)
(สามร้ อยสิบสีล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนหกพันแปดร้ อยห้ าสิบเจ็ดหุ้น)
(หนึงบาท)

314,996,857 หุ้น
- หุ้น

(สามร้ อยสิบสีล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนหกพันแปดร้ อยห้ าสิบเจ็ดหุ้น)
(
)
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วาระที

พิจารณาอนุมัติให้ เพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , หุ้นเพือรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สืบเนืองจากทีบริษัทฯ ได้ มีมติเรืองการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นตามวาระที 4 ดังนันบริษัทฯ ต้ อง
จัดสรรหุ้นเพือรองรับการจ่ายปั นผล จํานวน , , หุ้น จึงต้ องเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน 314,996,857
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 359,996,408 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน , , หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน
44,999,551 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนจากจํานวน 314,996,857 บาทเป็ นทุนจด
ทะเบียน 359,996,408 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 44,999,551 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 44,999,551 บาท
เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล

วาระที 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สืบเนืองจากวาระที 7 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จําเป็ นต้ องแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้ อ 4. เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ . ของบริษัท เพือให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี
“ ข้ อ . ทุนจดทะเบียน จํานวน 359,996,408 บาท ( สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนหกพันสีร้ อยแปดบาท )
แบ่งออกเป็ น
, , หุ้น ( สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนหกพันสีร้ อยแปดหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ
บาท ( หนึงบาท )
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
, , หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนหกพันสีร้ อยแปดหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (
)

วาระที 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล สืบเนืองจากการทีบริษัทมีมติเรืองปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นตามวาระที บริษัทฯ ต้ องจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายปั นผล จํานวน , ,
หุ้น โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิมทุนทีส่งมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี (สิ งทีส่งมาด้วย 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจํานวน , , หุ้น
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัททีมีสิทธิได้ รับหุ้นปั นผลตามรายละเอียดในวาระที
วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ.
และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ กําหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี ทกุ ครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการในขณะนัน และกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้
กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ ซึงกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2558 มีจํานวน ท่าน ประกอบด้ วย
1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ
3) นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิสุข
กรรมการ
โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง ท่าน ตามสิงทีส่งมาด้ วยพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ( สิ งทีส่งมาด้วย )
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจทีเกียวข้ องทีจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง ท่าน กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง
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วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตังกรรมการใหม่ เพิมจํานวน 1 ท่ าน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนืองจากบริษัทฯมีการขยายธุรกิจเพิมขึน จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังกรรมการเพิม
จํานวน 1 ท่านเพือให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาการแต่งตังกรรมการใหม่เพิมจํานวน 1 ท่าน พร้ อมทังเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาแต่งตัง ว่าที ร.ต.ชาญวิทย์ อนัคกุล เข้ าเป็ นกรรมการของบริษัท โดยมีประวัติและประสบการณ์ทาํ งานตามสิงทีส่งมาด้ วยพร้ อมหนั งสือเชิญ
ประชุมนี (สิ งทีส่งมาด้วย 5)
วาระที 12

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ.
มาตรา กําหนดว่า ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้ แก่
กรรมการ เว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ . กําหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดค่าตอบแทน โดยคํานึงถึง ผลการดําเนินงาน และหน้ าที
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึงเทียบเคียงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายกับองค์กรทีอยูใ่ นธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน ซึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยสําหรับปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริ ษทั
x ประธานกรรมการ
x กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

ปี 2557

2558 (ปี ทีเสนอ)

ค่าตอบแทนรายเดือน

,
,

บาท / เดือน
บาท /เดือน

,
,

บาท / เดือน
บาท /เดือน

,

บาท / เดือน

,

บาท / เดือน

กรรมการชุดย่ อย ค่าตอบแทน / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

ค่าเบียประชุม
x ประธานกรรมการตรวจสอบ
x กรรมการตรวจสอบ

1,
,

บาท / ครังทีเข้าร่ วมประชุม
บาท / ครังทีเข้าร่ วมประชุม

16,500 บาท / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม
11,000 บาท / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม

,
,

บาท / ครังทีเข้าร่ วมประชุม
บาท / ครังทีเข้าร่ วมประชุม

ค่าเบียประชุม
x ประธานกรรมการบริ หาร
x กรรมการบริ หาร

*คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม
5, บาท / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม

ค่าเบียประชุม
x ประธานกรรมการสรรหาฯ

x กรรมการสรรหาและกําหนด

,
,

บาท / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม
บาท / ครังทีเข้ าร่ วมประชุ ม

-

ค่าตอบแทน
*คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ รับการแต่งตัง จากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558

วาระที 13

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ . กําหนดให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
จํานวนหลายราย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ ว จึงเห็น
ควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี
2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี
เป็ นจํานวนเงิน , , บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจําปี และราย
ไตรมาส
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี
โดยมีรายชือผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 474 หรือ
3. นายวิเชียร กิงมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977
และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี
เป็ นจํานวนเงิน , , บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส
ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ
วาระที 14

วาระอืนๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถเข้ า
ร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน หรือ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐาน
ตามทีระบุไว้ ใน สิ งทีส่งมาด้วย ทีได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

(นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกําจร)
……………………………….
( นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม )
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
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