บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากสํานักงาน บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เปิดรับลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM เวลา 12.00 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงขอสงวนสิทธิพน้ื ทีห่ อ้ งประชุมเพือ่ ใช้สาํ หรับการถ่ายทอดสดการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของบริษทั ได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ ตามวิธกี ารทีก่ ําหนด
**งดแจกของที่ระลึก**
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LTR.SEA 071/2564
8 มีนาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายงานประจําปี 2563 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประวัตโิ ดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ข้อบังคับของบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
เอกสารสําหรับการลงทะเบียน ขัน้ ตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระทีร่ บั มอบอํานาจ
รายละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 2/2564 ได้มมี ติกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานบริษทั ฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพ
รัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด”) มาตรา 96 ได้กําหนดให้
บริษทั ต้องจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งบริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจําปี 2563 และจัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่ าวให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งตามระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนด พร้อมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั (www.seaoilthailand.com) แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2563 แล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดั ทําสรุปผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2563 (One Report) ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ซึง่ กําหนดให้บริษทั
ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน้ิ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2563 (One Report) ตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 1
ผลการดําเนิ นงานตามงบการเงินรวม
รายการ
หน่ วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
รายได้จากการขายและบริการรวม
EBITDA
กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

งบการเงิ นรวม
2563
2562
2,203.52
2,967.50
782.85
1,555.66
1,420.67
1,411.84
5,274.97
6,416.36
128.80
177.38
31.54
73.14
18.45
60.85
0.0302
0.0999

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายปั นผล และจัดสรรเงิ นกําไรส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนิ นงานสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลัง
หักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าว
พิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45 กําหนดว่า บริษทั ฯ จ่ายปั นผลจากเงิน
กําไรเท่านัน้ และ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
รายละเอียดการจ่ายปันผล
การจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิ จการ)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จดั สรร(บาท)
อัตราการจ่ายหุน้ ปั นผล
อัตราหุน้ ปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายปันผลเป็ นเงินสด (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายปั นผลรวม(บาท/หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ ประมาณ (บาท)
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กําไรสุทธิ

2563
608,914,791
21,179,349
84,437,175
15 หุน้ เดิม : 1 หุน้ ปั นผล
0.06666667
0.00740741
0.07407408
45,104,801
212.96%

2562
553,559,662
20,213,477
130,149,123
10 หุน้ เดิม : 1 หุน้ ปั นผล
0.10
0.011111111111
0.111111111111
61,506,629
304.29%
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร ดังนี้
1) จัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2563 จํานวน 1,060,000 บาท
2) จัดสรรกําไรสะสมเพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 40,594,319 บาท หรือคิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผลหุน้ ละ 0.06666667 บาท
ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.06666667 บาท และอนุ มตั จิ ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 4,510,482 บาท
อัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั เงินปั นผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนดรวมเป็ นการจ่ายปั นผลทัง้ ในรูปของหุน้ ปั นผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.07407408 บาท (ทศนิยม 8 ตําแหน่ ง) คิดเป็ น
จํานวนเงินรวมทัง้ สิ้นประมาณ 45,104,801 บาท เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิรบั ปั นผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เมื่อได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 837 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 140 กําหนดให้บริษทั ลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนที่
จําหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้นําออกจําหน่ าย โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน
608,915,628 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 837 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาทรวม
เป็ นจํานวน 837 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

608,914,791 บาท (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

608,914,791 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุน้ )

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

608,914,791 หุน้
- หุน้

(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสีพ่ นั เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุน้ )
( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ให้เพิ่ มทุนจดทะเบียนจํานวน 40,594,319 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 136 กําหนดให้บริษทั สามารถเพิม่ ทุนจากจํานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้ว
ได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 40,594,319 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 608,914,791 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 649,509,110 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อจ่ายปั นผล และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ในบริษทั ข้อ 4.
ทัง้ นี้ การแก้ไขดังกล่าวเป็ นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

649,509,110 บาท (หกร้อยสีส่ บิ เก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาท)
649,509,110 หุน้
1 บาท

(หกร้อยสีส่ บิ เก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุน้ )
(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

649,509,110 หุน้
- หุน้

(หกร้อยสีส่ บิ เก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุน้ )
( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ทีม่ มี ติเสนอขอเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนใหม่ จํานวน 40,594,319 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ทีส่ ่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอ จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ ง
ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่ ง
อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ แต่อย่างใด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาสรรหาและ
คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทัง้ ในด้าน
คุณสมบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาถึง
การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในสาขาต่างๆทีห่ ลากหลาย อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทใน
ภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทีค่ ณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํ ากับดู แลกิจการได้พ จิ ารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
2. นายสุรพล มีเสถียร
3. นายโกสิทธิ ์ เฟื่ องสวัสดิ ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 4 ทัง้ นี้ผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระลําดับ (1)
ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและ
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 9
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบ
กําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ ศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ นายสุรพล มีเสถียร และนายโกสิทธิ ์ เฟื่ องสวัสดิ ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการบริษทั ฯต่อ อีกวาระหนึ่ง ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการนําเสนอ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษทั มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ ตนเองเป็ นกรรมการในวาระนี้ได้ เพราะไม่ถอื เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 33
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แ ก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กําหนดว่า กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บําเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยตามนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ เทียบเคียงกับองค์กรทีอ่ ยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียง
กัน มีความเห็นว่าควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2564 ในวงเงินรวม
ไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ ากับปี 2563) ประกอบด้ว ย ค่ าตอบแทนรายเดือ น ค่ าเบี้ย ประชุม ค่ าตอบแทนตามผลการดําเนิ นงาน และ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นผลประโยชน์อ่นื ๆ ดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน (Incentive Fee)
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
กรรมการผู้ มี อํ า นาจลง ค่าตอบแทนรายเดือน
นามผูกพันบริษทั

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

ขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน

ขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน

ตรวจสุขภาพประจําปี และ
ประกันสุขภาพ
12,000 บาท / เดือน

ตรวจสุขภาพประจําปี และ
ประกันสุขภาพ
12,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 30,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร
16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร
11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา
ค่าเบีย้ ประชุม
กําหนดค่าตอบแทน และ - ประธานกรรมการสรรหาฯ
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กํากับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาฯ
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และ ขออนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (Incentive fee) สําหรับปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการนํ าเสนอ จึงมีมติอนุ มตั ิให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ตามผลการดําเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (Incentive fee) สําหรับปี 2563 จํานวน
เงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาทโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรการจ่ายให้กบั กรรมการบริษทั
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กําหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิ อง
ผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ประจําปี 2564 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2558 - 2563) หรือ

2. นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ

3. นายวิเชียร กิง่ มนตรี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ ผู้ส อบบัญชีท่ีไ ด้ร บั การเสนอชื่อ ดังกล่ าว ไม่ มีค วามสัมพัน ธ์ และไม่ มีส่ ว นได้เสีย กับบริษัท ฯ บริษัท ย่ อ ย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
จํานวนปี ที่ให้บริ การ

6 ปี (2558-2563)

ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2564 เป็ น จํ านวนเงิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็ น อัต ราเท่ าเดิมจากปี 2563 โดยเป็ น เงินค่ าสอบบัญชี
ประจําปี และรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พกั ฯลฯ ซึ่งเป็ นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตั )ิ
ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
- ค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

3.10 ล้านบาท

3.10 ล้านบาท

การตอบแทนอื่นนอกเหนื อจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยนัน้ สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจําปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 3.10 ล้านบาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่า
สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จําเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พกั ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ) ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ โดยมีประวัตผิ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการจดทะเบียนจัดตัง้ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center หรือ IBC)
กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11 และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษทั ดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจํานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่ นบ”
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุ มสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิก ารแก้ไ ข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยมอบอํ านาจให้บุค คลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํ าการแทนบริษัทมอบหมายให้เป็ นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขเพิม่ เติมข้อความเพื่อให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยนบริษทั มหาชนจํากัด และ
ดําเนินการอื่นใดตามจําเป็ นทุกประการจนแล้วเสร็จ
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และ เวลา
ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิ ดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM เวลา 12.00 น. ท่านสามารถศึกษาขัน้ ตอน
และวิธกี ารลงทะเบียน ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7
บริษทั ใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทั จะเชิญที่ปรึกษากฏหมายอิสระมาร่วมเป็ นผูต้ รวจ
สอบการลงคะแนนเสียงและการประชุมให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมมาที่ E-mail: Compliance@seaoilthailand.com
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษทั ได้ทางเบอร์ตดิ ต่อ: 02-398-9850 ต่อ 662
หรือ 673 หรือทางอีเมล์ Compliance@seaoilthailand.com หรือ IR Plus Call Center เบอร์ตดิ ต่อ: 02-022-6200 ต่อ 2
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
……………………………….
(นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สํานักกํากับดูแลและเลขานุการบริษทั
โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662

