หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563

บริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
❖วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
❖ เวลา 13.30 น.
❖ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชัน้ 2
อาคารวาริช
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

**งดแจกของที่ระลึก**

กรุงเทพมหานคร 10260
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
แนวปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19)
เพื่อเป็ นการป้ องกันและเพื่อความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ ทาง บริษทั ฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึง
แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานมายังบริษทั อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วัน
โดยส่งที่ สานักกากับดูแลและเลขานุการบริษทั ฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษทั ฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรอง ณ บริเวณหน้าสถานทีจ่ ดั ประชุม กรณีพบผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ ง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการที
์
จ่ ะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมมาที่
E-mail: Compliance@seaoilthailand.com
4. บริษทั ฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพ
ของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน
บริษทั ฯขอความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้
ในการมอบฉันทะให้แก่กรรมอิสระของบริษทั ฯ
หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์
จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง โปรดแจ้งให้
บริษทั ฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
เพื่อจะได้จดั เตรียมสถานทีร่ องรับ
โดยแจ้งความจานงผ่านทาง
E-mail: Compliace@seaoilthailand.com
หรือเบอร์โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662
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SEA/039/2020
20 มีนาคม 2563
เรื่อง
เรียน

ขอเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1.
แบบฟอร์มหนังสือเชิญทีม่ บี าร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานามาในวันประชุม) และรายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
2.
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
3.
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
4.
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
5.
ประวัตโิ ดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
6.
ข้อบังคับของบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
7.
เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
8.
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ สนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
9.
คานิยาม “กรรมการอิสระ”
10. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 2/2563 ได้มมี ติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563 ในวัน พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อ งประชุมศรีน คร ชัน้ 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัต น
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด”) มาตรา 96 ได้กาหนดให้
บริษทั ต้องจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งบริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจาปี 2562 และจัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่ าวให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษทั (www.seaoilthailand.com) แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 แล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดั ทาสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562
การลงมติ วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสาหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ซึง่ กาหนดให้บริษทั
ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
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ผลการดาเนิ นงานตามงบการเงินสาหรับปี 2562
รายการ
หน่ วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

งบการเงินรวม
2562
2561
2,967.50
2,744.30
1,555.66
1,389.91
1,411.84
1,354.39
6,519.41
4,811.69
73.14
5.85
60.85
(0.75)
0.1099
(0.0014)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2562
2561
2,426.59
2,453.50
782.19
829.89
1,611.40
1,623.61
1,529.39
1,237.30
20.21
(60.42)
20.21
(60.42)
0.0365
(0.1091)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายปั นผล และจัดสรรเงิ นกาไรส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลัง
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าว
พิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45 กาหนดว่า บริษทั ฯ จ่ายปั นผลจากเงิน
กาไรเท่านัน้ และ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
รายละเอียดการจ่ายปันผล
การจ่ายปันผล (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ)
2562
2561
อัตราการจ่ายหุน้ ปันผล
10 หุน้ เดิม : 1 หุน้ ปันผล
ไม่มี
อัตราหุน้ ปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.10
ไม่มี
อัตราการจ่ายปันผลเป็ นเงินสด (บาท/หุน้ )
0.011111111111
ไม่มี
อัตราการจ่ายปันผลรวม
0.111111111111
ไม่มี
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ ประมาณ (บาท)
61,506,629
ไม่มี
จานวนหุน้ (หุน้ )
553,559,662
553,559,662
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
20,213,477
(60,416,233)
กาไรสะสม (ขาดทุน) (บาท)
130,149,123
110,371,995
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กาไรสุทธิ
304.29%
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร ดังนี้
1) จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562 จานวน 1,010,800 บาท
2) จัดสรรกาไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั จานวน 55,355,966 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 55,355,966 บาท หรือคิดเป็ นอัตราจ่ายปันผลหุน้ ละ 0.10 บาท ทัง้ นี้ในกรณี
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็ นเงินสดแทน การจ่ายเป็ นหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
และอนุมตั จิ ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 6,150,662.91 บาท อัตราการจ่าย
ปันผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดรวมเป็ น
การจ่ายปันผลทัง้ ในรูปของหุน้ ปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.111111111111 บาท (ทศนิยม 12 ตาแหน่ง) คิดเป็ นจานวนเงินรวม
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ทัง้ สิน้ ประมาณ 61,506,629 บาท เงินปันผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
สิทธิรบั ปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ มตั ิ ให้ ลดทุ นจดทะเบียนจานวน 138,307,473 หุ้น และการแก้ ไ ขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 140 กาหนดให้บริษทั ลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนที่
จาหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้นาออกจาหน่าย โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน
691,867,135 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 553,559,662 บาท โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 138,307,473 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
บาทรวมเป็ นจานวน 138,307,473 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

553,559,662 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาท)
553,559,662 หุน้
(ห้าร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
553,559,662 หุน้
- หุน้

(ห้าร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุน้ )
( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 55,355,966 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 136 กาหนดให้บริษทั สามารถเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้ว
ได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 55,355,966 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 553,559,662 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 608,915,628 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
จานวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปั นผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ในบริษัท ข้อ 4. ทัง้ นี้
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

608,915,628 บาท (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยีส่ บิ แปดบาท)
608,915,628 หุน้
(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยีส่ บิ แปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
608,915,628 หุน้
- หุน้

(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยีส่ บิ แปดหุน้ )
( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มมี ติเสนอขอเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 55,355,966 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปัน
ผล โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุน้ ตามแบบ
รายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ทีส่ ่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3)

หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 4

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอ จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการเพิ่ มจานวนกรรมการอิ สระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจ
ได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3
ท่าน ประกอบด้วย
1. นายทวีป สุนทรสิงห์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุ์ ข
กรรมการ
3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ แต่อย่างใด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสี ย ได้พจิ ารณาสรรหาและ
คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทัง้ ในด้าน
คุณสมบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาถึง
การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการได้พจิ ารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลเป็ น กรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ดังต่อไปนี้
1. นายทวีป สุนทรสิงห์

ดารงต าแหน่ งกรรมการอิส ระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุ์ ข
ดารงตาแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
ดารงตาแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 ทัง้ นี้ผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระลาดับ (1) นาย
ทวีป สุ นทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่ างอิสระ และมีคุ ณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและ
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9
นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่องการเพิม่ จานวนกรรมการของบริษทั จากปั จจุบนั ที่มจี านวนทัง้ สิน้ 8 คน
เป็ นจานวน 10 คน โดยเพิม่ กรรมการอิสระจานวน 2 คน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นายทวีป สุนทรสิงห์ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุ์ ข และนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการนาเสนอ โดยกรรมการที่เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ
ลาดับที่ (1) สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ ง และเห็นชอบให้เสนอมติขออนุมตั กิ ารเพิม่
จานวนกรรมการของบริษทั จากปัจจุบนั ทีม่ จี านวนทัง้ สิน้ 8 คน เป็ นจานวน 10 คน โดยเพิม่ กรรมการอิสระจานวน 2 คน
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหุน้ ทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษทั มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ตนเองเป็ นกรรมการในวาระนี้ได้ เพราะไม่ถอื เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 33
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กาหนดว่า กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บาเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุ มตั ิค ณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้พ ิจารณาการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อ ยตามนโยบายการกาหนด
ค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่า
ควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

•
•

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงาน (Incentive Fee)
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน

1,216,667 บาท*

ตรวจสุขภาพประจาปี และ
ประกันสุขภาพ
12,000 บาท / เดือน

ตรวจสุขภาพประจาปี
และประกันสุขภาพ
11,000 บาท / เดือน

กรรมการผู้ มีอ านาจลง ค่าตอบแทนรายเดือน
นามผูกพันบริษทั
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร
16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร
11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา
ค่าเบีย้ ประชุม
กาหนดค่าตอบแทน และ - ประธานกรรมการสรรหาฯ
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กากับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาฯ
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

ปี 2562
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงานประจาปี 2562 มีมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ จึงมีมติอ นุ มตั ิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ อ พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ตามผลการดาเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึง การจ่ายโบนัสกรรมการ (Incentive Fee) สาหรับปี 2562 จานวน 1,216,667 บาท
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรการจ่ายให้กบั กรรมการบริษทั
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กาหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิ อง
ผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2558 - 2562) หรือ
2. นายชัยศิร ิ เรืองฤทธิชั์ ย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4526 หรือ
3. นายวิเชียร กิง่ มนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3977
ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ ผู้ส อบบัญชีท่ีไ ด้ร บั การเสนอชื่อ ดังกล่ าว ไม่มีค วามสัมพัน ธ์ และไม่มีส่ ว นได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่ อ ย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
จานวนปี ทใ่ี ห้บริการ 5 ปี (2558-2562)
ค่าสอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 3.1 ล้านบาท ซึง่ เป็ นอัตราทีล่ ดลงจากปี 2562 ร้อยละ 8.01 โดยเป็ นเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี และรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พกั ฯลฯ ซึ่ง
เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั )ิ
ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562
- ค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
3.1 ล้านบาท
3.37 ล้านบาท
การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี
ทัง้ นี้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษทั ย่อยของบริษทั อีก
จานวน 11 บริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจาปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 3.1 ล้านบาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และราย
ไตรมาส (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าทีพ่ กั ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบตั )ิ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ โดยมีประวัตผิ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบ
มอบฉันทะและแนบหลักฐานตามทีร่ ะบุไว้ในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
……………………………….
(นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สานักกากับดูแลและเลขานุการบริษทั
โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662

