หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560
บริษัท ซีออยล์ จากัด(มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
เพือ
่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะทีจ
่ ะมาประชุม
โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด ้วย
**งดแจกของทีร่ ะลึก**
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24 มีนาคม 2560

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหลักฐานที่แสดงสิทธิการเข้ าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมรายชื่อและข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
คานิยาม “กรรมการอิสระ”
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมผู้ถือห้ น
แบบฟอร์ มลงทะเบียน

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามที่บริษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่19 มกราคม 2560 และได้
จัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทแล้ ว ( www.seaoilthailand.com)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาความถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
แล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่ง
มาด้วย 1)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทได้ จดั ทาสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่
ในรายงานประจาปี 2559 ส่งมาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึง่ กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2559 ที่สง่ มาด้ วยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
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งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท
ฯและบริษัทย่ อย
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดาเนินงานรวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ จากการขายและบริการ
EBITDA
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ณ 31 ธันวาคม 2559
2,342.17
1,188.34
1,146.34
สาหรับปี 2559
3,787.45
49.03
(23.21)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี2559 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ ายปั นผล สาหรับปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและหลังหัก
สารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ
สาหรับปี จานวน 23.21 ล้ านบาท กาไรสุทธิเฉพาะบริษัท 64.28 ล้ านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปัน
ผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 44
นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 45 กาหนดว่า บริษัท ต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้อัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและข้ อบังคับบริษัทฯ โดยมีข้อมูล
เปรียบเทียบเงินปั นผลที่จา่ ย ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
อัตราการจ่ายหุ้นปั นผล
10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
อัตราหุ้นปั นผลจ่ายต่อหุ้น ( บาท / หุ้น )
0.10
0.0111112
อัตราจ่ายเงินสดปั นผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น )
0.05
0.1111112
รวมมูลค่าการจ่ายปั นผลทังหมด
้
(บาท / หุ้น )
0.05
อัตราการจ่ายปั นผล ต่อ กาไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
43.05%
40%
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกาไร ดังนี ้
1) จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2559 คิดเป็ นเงิน ประมาณ 3.21 ล้ านบาท
2) จัดสรรกาไรสะสมเพื่อจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 27.67 ล้ านบาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่
จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปั นผลในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 กาหนดจ่าย
ปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
( ทังนี
้ ้สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น )
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 17 กาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการในขณะนัน้ และ กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้
กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2560 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1) นายทวีป สุนทรสิงห์
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ กากับดูแลกิจการ
2) นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ กรรมการ / กรรมการบริ หาร
3) นางสุธิดา คฤเดชโกศล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ บุคคล เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย ) ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ ว เห็นว่า
กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และสาหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบนัน้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
จึงขอเสนอให้ แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมนี ้ ( สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 3 )
ความเห็นของคณะกรรมการ (กรรมการที่ต้องออกตามวาระซึง่ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย งดออกเสียง) คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นายทวีป สุนทรสิงห์
, นายพร้ อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ และ นางสุธิดา คฤเดชโกศล กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่
กรรมการ เว้ นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ22. กาหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน
และอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ เทียบเคียงกับ
องค์กรที่อยูใ่ นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560 ในวงเงิน
รวมไม่เกิน 8 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม โบนัสกรรมการ โดยมีโครงสร้ างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2559
ดังนี ้
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท



 ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท /เดือน

 ค่าตอบแทนอื่นๆ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

-ไม่มี-

 ค่าตอบแทนรายเดือน

11,000 บาท / เดือน
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33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท /เดือน
-ไม่มี11,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ค่าเบี ้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ


ปี 2559

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

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

16,500 บาท / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
11,000 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

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

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

-

ค่าเบี ้ยประชุม

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

 ค่าเบี ้ยประชุม
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน


ค่าเบี ้ยประชุม

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม โบนัสกรรมการ ทังนี
้ ้โครงสร้ างอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยยังคงเป็ นอัตราเดิ มเหมือนปี 2559
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ36. กาหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบตั ิงานในปี ทผี่ ่านมา ความเป็ นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ ว จึงเห็นควรให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2558 -2559) หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริษัท /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด
จานวนปี ที่ให้ บริการ

2 ปี (2558-2559)

และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 3,600,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
ค่ าสอบบัญชี (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่น)
ค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
3,600,000
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ปี 2559
3,250,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 3,600,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ
วาระที่ 8

วาระอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถเข้ า
ร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ ใน (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6 )ที่ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

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