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สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
รายงานประจาปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเอกสารที่แสดงสิทธิการเข้ าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมรายชื่อและข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
คานิยาม “กรรมการอิสระ”
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมผู้ถือห้ น
แบบฟอร์ มลงทะเบียน

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 3/2559 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามที่บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2558 และได้ จดั ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของ
บริ ษัทแล้ ว ( www.seaoilthailand.com)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 แล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษั ท ได้ จัด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี บัญ ชี 2558 สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ มีรายละเอียดอยูใ่ นรายงานประจาปี 2558 ที่สง่ มาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2558
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2558
ที่สง่ มาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม
2,167.44
หนี ้สินรวม
1,088.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,078.69
ผลการดาเนินงานรวม สาหรับปี 2558
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ จากการขายและบริ การ
2,769.29
EBITDA
79.00
กาไรสุทธิ
6.50
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบ
ปี บญ
ั ชี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายปั นผล สาหรับปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ในปี
2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ สาหรับปี จานวน 6.50 ล้ านบาท กาไรสุทธิเฉพาะบริ ษัท 105.28 ล้ านบาท และไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 44
นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 45 กาหนด
ว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผลปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
อัตราการจ่ายหุ้นปั นผล
10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
อัตราหุ้นปั นผลจ่ายต่อหุ้น ( บาท / หุ้น )
0.10
อัตราจ่ายเงินสดปั นผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น )
0.01111
รวมมูลค่าการจ่ายปั นผลทังหมด
้
(บาท / หุ้น )
0.11111
อัตราการจ่ายปั นผล ต่อ กาไรสุทธิเฉพาะบริ ษัท
40%
-2-

ปี 2557
7 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
0.142857
0.015873
0.15873
56.98%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกาไร ดังนี ้
1) จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2558 จานวน 5.305 ล้ านบาท
2) จัดสรรกาไรสะสมเพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 37,912,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 37,912,428 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล
0.10 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการ
จ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และอนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01111 บาท หรื อคิดเป็ นจานวน
เงิน 4,212,492 บาท รวมการจ่ายปั นผลทังในรู
้ ปแบบหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.11111 บาท อัตราการ
จ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท เงินปั นผลทั ง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับปั นผลในวันที่ 4 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม
2559
( ทังนี
้ ้สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น )
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จานวน 37,912,428 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล และแก้ ไข
หนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนื่องจากที่บริ ษัทฯ ได้ มีมติเรื่ องการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ กับผู้ถือหุ้น
ตามวาระที่ 4 ดังนันบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล จานวน 37,912,428 หุ้น จึงต้ องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 379,124,282บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 37,912,428 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรให้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ อ อนุมัติ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจากจานวน
379,124,282บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 37,912,428 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่บริ ษัทมีมติเรื่ องปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามวาระที่
4 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล จานวน 37,912,428 หุ้น โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้น
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่สง่ มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จานวน 37,912,428 หุ้น ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีสทิ ธิได้ รับหุ้นปั นผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17 กาหนดว่าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการในขณะนัน้
และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในปี 2559 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
(1) นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ
(2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ บุคคล เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 29
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ ว เห็น
ว่ า กรรมการทัง้ 3 ท่ า นเป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และมี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ แต่งตัง้
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ ( สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4 )
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นายอภิสทิ ธิ์
รุ จิเกียรติกาจร, ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล และ นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีก
วาระหนึง่

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ22. กาหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยตามนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กร
ที่อยู่ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษัทประจาปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทน จึ ง มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยส าหรั บ ปี 2559 ในวงเงิ น รวมไม่ เ กิ น 4.20 ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น อัต ราเดิ ม เท่ า กับ ปี 2558 โดยมี
รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้
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2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

-ไม่ ม-ี

-ไม่มี-

11,000 บาท / เดือน

11,000 บาท / เดือน

20,000 บาท /ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
15,000 บาท /ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

16,500 บาท /ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
11,000 บาท /ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท
 ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
 ค่ า ตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงาน (Incentive Fee)
กรรมการผู้มีอานาจ
 ค่าตอบแทนรายเดือน
ลงนามผูกพันบริ ษัท
กรรมการชุดย่ อย ค่ าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร  ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและ ค่าเบี ้ยประชุม
กาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

20,000 บาท /ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม 20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
15,000 บาท /ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม 15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 36. ก าหนดให้ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษัททุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่
ผ่านมา ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ ว จึงเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 3,250,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการ
เสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด
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ค่ าสอบบัญชี (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่น)
ค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
3,250,000

ปี 2558
2,300,000

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 3,250,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี และรายไตรมาส ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ
วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หาก
ท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อ กรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมแทน โปรดกรอก
รายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ ใน (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 7 )ทีไ่ ด้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
……………………………….
( นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม )
ประธานกรรมการบริ หาร
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