หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาด้ วย
**งดแจกของที่ระลึก**

SEA/024/2019
29 มีนาคม 2562
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)

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

แบบฟอร์ มหนังสือเชิญที่มีบาร์ โค้ ดเพื่อการลงทะเบียน (กรุ ณานามาในวันประชุม) และรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ QR Code
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประวัตโิ ดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตารางรายละเอียดการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมรายชื่อและข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
คานิยาม “กรรมการอิสระ”
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมผู้ถือห้ น

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิ ท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิ ท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
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 2561 และจัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 แล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผล บริ ษัทได้ จัดทาสรุ ปผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ทในรอบปี บัญ ชี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 2561 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและหลัง
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะต้ องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 115 และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารอง
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม เท่ากับ 4,811.69
ล้ านบาท กาไรสุทธิรวม 5.85 ล้ านบาท และขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ( 0.75) ล้ านบาท
รายละเอียดผลการดาเนินงานและการจ่ ายปั นผล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้ านบาท) งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สะสม ณ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายปั นผลต่อกาไรสุทธิ

ปี 2560

ปี 2561

(106.28)
(104.55)
(85.87)
553.54
-

5.85
(0.75)
(86.62)
553.56
-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
การจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลการดาเนินงานขาดทุนและเพื่อให้ 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 2562 มี ก รรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 3 ท่า น
ประกอบด้ วย
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
ประธานกรรมการ
2. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ
3. นางสุธิดา คฤเดชโกศล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทังในด้
้ าน
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คุณสมบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึง
การเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทใน
ภาพรวมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิ จการได้ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ แล้ ว ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่อเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลเป็ น กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี ้
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
2. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
1.

3. นายโกสิทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์

ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นางสุธิดา คฤเดชโกศล

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ทังนี
้ ้ผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระลาดับ (2)ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิม
ตระกูล สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้ วนตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัท และหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9
ความเห็น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ มีส่ว นได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ ว เห็ น ชอบกับ ข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ กรรมการที่พ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร, ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล และนายโกสิทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์ เป็ นกรรมการบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการนาเสนอ โดยกรรมการที่เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระลาดับที่ (2)
สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตังตนเองเป็
้
นกรรมการในวาระนี ้ได้ เพราะไม่ถื อเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 33
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการ
กาหนดค่าตอบแทน และอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน และมีความเห็นว่าควร
เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้ านบาท (เท่ากับปี 2561)ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี ้

•
•

องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงาน (Incentive Fee)
ค่าตอบแทนอื่นๆ
กรรมการผู้ มี อ านาจลง ค่าตอบแทนรายเดือน
นามผูกพันบริษัท
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ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน

ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน

ตรวจสุขภาพประจาปี และ
ประกันสุขภาพ
11,000 บาท / เดือน

ตรวจสุขภาพประจาปี
11,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่ อย ค่ าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ปี 2562 (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
กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ

ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

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

ปี 2561
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 อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จึง มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้ านบาท (อัตราเดิมเท่ากับปี 2561 )ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ย
ประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ ว จึงเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี
2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
2. นายชัยศิริ เรื องฤทธิ์ชยั
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2561) หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ
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 ฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ
จานวนปี ที่ให้ บริการ 4 ปี (2558-2561)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 3.37 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นอัตราที่ลดลงจากปี 2561 ร้ อยละ 6.39 โดยเป็ นเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี และรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นที่เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้ จ่ายเดินทาง ค่า ที่พกั ฯลฯ ซึ่งเป็ นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ)
ค่ าสอบบัญชี (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่น)
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
- ค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
3.37 ล้ านบาท
3.60 ล้ านบาท
การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี
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ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท จานวน
13 บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 3.37 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และราย
ไตรมาส(ยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นที่เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าใช้ จ่ายเดินทาง ค่าที่พกั ฯลฯ ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ)
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ โดยมีประวัติผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ได้ ปรับให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โดยกาหนดให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นมากขึ ้นเนื่องจากจานวนหุ้นขันต
้ ่าสาหรับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลดลงเหลือร้ อยละ 10 และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 กาหนดให้ บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึง่ อานวยความสะดวก
ในการบริหารงานประชุมและเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้ อ 24. และข้ อ 25. ให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31. ให้
สอดคล้ องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับต่อนายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
และดาเนินการอื่นใดตามจาเป็ นทุกประการจนแล้ วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5
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 8

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

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