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บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
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โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาด้ วย
**งดแจกของที่ระลึก**

SEA /014/2018
16 มีนาคม 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบ CD-ROM
ประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตารางรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมรายชื่อและข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
คานิยาม “กรรมการอิสระ”
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมผู้ถือห้ น
แบบฟอร์ มลงทะเบียน

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด”) มาตรา 96 ได้ กาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 และจัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 แล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผล บริ ษัทได้ จัดทาสรุ ปผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ทในรอบปี บัญ ชี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและหลัง
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 115
และมาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 และข้ อ 45 กาหนดว่าห้ ามมิให้ จ่ายปั นผล เมื่อบริ ษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และให้ บริษัท
จัดสรรทุนสารองจากเงินกาไรสุทธิประจาปี เท่านัน้ จึงเห็นควรงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้ านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สะสม ณ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายปั นผลต่อกาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ปี 2558
2,806.1
6.50
113.50
359.99
0.1111112
40%

ปี 2559
3,792.12
(4.64)
48.49
415.12
0.05
43.05%

ปี 2560
3,827.35
(106.28)
(85.87)
553.54
-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
การจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนและเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับที่กาหนดไว้
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือก
เข้ า รั บ ต าแหน่ ง อี ก ก็ ได้ ซึ่ง ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 มี ก รรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 3 ท่า น
ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย) ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรร
หาแล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ และสาหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบนัน้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้ แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ , นางสาวนีรชา
ปานบุญห้ อม และ นายสุรพล มีเสถียร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตังตนเองเป็
้
นกรรมการในวาระนี ้ได้ เพราะไม่ถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิ เศษ
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 33
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ
เว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 กาหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการ
กาหนดค่าตอบแทน และอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน และมีความเห็นว่าควร
เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน โดยมีโครงสร้ างอัตราค่าตอบแทนกรรมการอัตราเดิมเหมือนปี 2560 ดังนี ้

องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน
•
- ประธานกรรมการ
•

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

- กรรมการ
ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน
ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน
(Incentive Fee)
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือน
11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่ อย ค่ าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร
16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
- กรรมการสรรหาฯ
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

-ไม่มี11,000 บาท / เดือน
ปี 2560
20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
20,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึง
มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี
2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ โครงสร้ าง
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยยังคงเป็ นอัตราเดิมเหมือนปี 2560
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ ว จึงเห็นควรให้ นาเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจาปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2560) หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวนปี ที่ให้ บริการ 3 ปี (2558-2560)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 3.60 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
ค่ าสอบบัญชี (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่น)
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
- ค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
3.60 ล้ านบาท
3.60 ล้ านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 3.60 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และราย
ไตรมาส ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทมีการขยายการดาเนินงานเพิ่มเติมทังในส่
้ วนของการประกอบธุรกิจด้ านการให้ บริการและ
จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ตลอดจนการจาหน่ายเคมีภัณฑ์ ประเภทต่างๆ ซึ่งเห็นสมควรแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทจานวน 5 ข้ อ และ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทอีกจานวน 2 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปั จจุบนั
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ของ
บริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจานวน 32 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน
บริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด และดาเนินการอื่นใดตามจาเป็ นทุกประการจนแล้ วเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบ
อานาจให้ บุคคลที่คณะกรรมการหรื อกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียน
แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
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กระทรวงพาณิชย์ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด และดาเนินการอื่นใดตามจาเป็ นทุก
ประการจนแล้ วเสร็จ
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถ
เข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและ
แนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
……………………………….
(นางสาวนีรชา ปานบุญห้ อม)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

สานักกากับดูแลและเลขานุการบริ ษัท
โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662

-5-

