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วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
เวลา 14.00 นาิกา

 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2
เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร





  
วันที่ 22 มีนาคม 2556 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 
 (2) รายงานประจำป 2555 ในรูปแบบซีดี-รอม (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำป 2555 และรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี) และรายงานสรุปประจำป 2555
 (3) ขอมูลกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (4) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
 (5) คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ฉบับที่ 5) 
 (6) ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
 (7) แบบฟอรมขอรับรายงานประจำปที่เปนรูปเลมหนังสือ
 (8) แผนที่สถานที่ประชุม
  
             ดวยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาิกา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค 
หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 
นับตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 นั้น ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ 
การประชุมตามปกติเพียงดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
ความเปนมา  บริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ บริษัท 
 ไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 กำหนดพรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลวไมปรากฏวามีผูใดคัดคานใดๆ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมารวมทั้งรายงานประจำป
 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชี  
 ของผูสอบบัญชี
ความเปนมา บริษัทฯ ไดแสดงรายงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและรายงานประจำปของคณะกรรมการในรอบป 2555 และงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำป 2555   
                             ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกลาวไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลวใน
 รายงานประจำป 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบป 2555 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง และเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน  
 ประจำป 2555 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีใหที่ประชุม
 ผูถือหุนอนุมัติ 

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลกำไรและการจายเงินปนผล 
ความเปนมา คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจายเงินปนผลประจำปใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรร
 ทุนสำรองตางๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปน กฎหมายที่เกี่ยวของและขอพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงิน  
 ปนผลที่แทจริงอาจมีความแตกตาง โดยอาจสูงหรือต่ำกวาอัตราที่กำหนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน และขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงเรื่องตางๆ
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 สำหรับผลการดำเนินงานในรอบป 2555 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,698 ลานบาท (หนึ่งพันหกรอยเกาสิบแปดลานบาท) บริษัทฯ จึงไมจัดสรรผลการ
 ดำเนินงานประจำป 2555 เปนทุนสำรองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสม  
 ที่ยังไมไดจัดสรรภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตางๆ ทุกประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 600 ลานบาท (หกรอยลานบาท) คณะกรรมการ
 จึงเห็นควรเสนอใหประกาศจายเงินปนผลสำหรับป 2555 ในอัตรา 0.05 บาท (หาสตางค) ตอหุนใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน
 ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) รวมเปนจำนวนเงิน 173,042,900 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสามลานสี่หมื่น
 สองพันเการอยบาท) โดยใหจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกำหนดวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล   
 (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย  
 และตลาดหลักทรัพยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

 ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา

          รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 ป 2554 ป 2553  
  (ปที่เสนอ)             (ปที่ผานมา)            (ปที่ผานมา)
 1. (ขาดทุน)/กำไรสุทธิ (ลานบาท)     (1,698)     941 1,654
 2. จัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย (ลานบาท)    -     35   69
 3. จำนวนหุน (ลานหุน)   3,461    3,461 3,461
 4. เงินปนผลจายตอหุน (บาทตอหุน)           
    4.1 เงินปนผลระหวางกาล -     0.20    -
    4.2 เงินปนผลเพิ่มเติม  0.05     0.05  0.20
 5. รวมเงินปนผลประจำปจายทั้งสิ้น (ลานบาท)    173  865  692
 6. อัตราเงินปนผลจายตอกำไรสุทธิหลังจาการจัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย (รอยละ)       N/A      92   44

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรมีมติไมจัดสรรผลการดำเนินงานประจำป 2555 เปนทุนสำรองและอนุมัติการจายเงินปนผลประจำป 2555 ในอัตรา 0.05 บาท   
 (หาสตางค) ตอหุนใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record  
 Date) รวมเปนจำนวนเงิน 173,042,900 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสามลานสี่หมื่นสองพันเการอยบาท) โดยใหจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกำหนดวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และปดสมุดทะเบียนพักการ
 โอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ
ความเปนมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดวาในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการ  
 ออกจากตำแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา และกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงสามารถไดรับเลือกใหกลับเขาดำรงตำแหนง โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556
 กรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระมีจำนวน 4 ทาน คือ (1) นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระ (2) นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ  
 (3) นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระ และ (4) นายวัฒนา จันทรศร กรรมการ

                 
                             จากการที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการแทน
 กรรมการที่ถึงคราวตองออกตามวาระนับตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดนั้น  
 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดำรงตำแหนงกรรมการแตอยางใด  เนื่องจากปจจุบัน 
 บริษัทฯ ยังไมไดจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึงไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
 ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา และเห็นควรเสนอใหกรรมการที่ตองออกจากตำแหนง
 ตามวาระเหลานี้ ไดรับการเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอมูลของกรรมการดังกลาวปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากนายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ นางวัธนี พรรณเชษฐ และ นายวัฒนา จันทรศร เปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรูความสามารถและมีประสบการณในเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึง
 เห็นควรใหกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระดังกลาวกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเปนมา  เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนคาตอบแทนที่
 กรรมการโดยทั่วไปไดรับแลว จึงเสนอใหผูถือหุนอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผานมาดังตอไปนี้
   (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบดวยจะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
   (2) กรรมการซึ่งมิไดดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบดวยจะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
   (3) โดยไมคำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ขางตน กรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำหรับการ
       ทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ
 ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการขางตนเทากับคาตอบแทนกรรมการในป 2555
ความเห็นของคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนควรมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
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วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ความเปนมา โดยที่ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีจะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี: นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
                                เลขที่ 3271 และนายศิระ อินทรกำธรชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด อนึ่ง ผูสอบบัญชี
    ดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยูในประเทศไทยดวย
 2) ความสัมพันธกับบริษัทฯ: บริษัทที่เปนสำนักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท / ผูบริหาร /                              
                                ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
 3) จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ: นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 เปนผูสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
    ตองบการเงินของบริษัทฯ ในป 2553 2554 และ 2555 สวนนายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และ นายศิระ อินทรกำธรชัย  
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 ยังไมเคยเปนผูสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 
 4) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี: จำนวนเงินท้ังส้ิน 4,500,000 บาท เทากับคาตอบแทนในป 2555 ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
    โดยมีรายละเอียดดังนี้

         คาตอบแทนของผูสอบบัญชี   ป 2556 (ปที่เสนอ)     ป 2555

 คาตอบแทนสำหรับป (บาท)       4,500,000   4,500,000 
 คาบริการอื่น (บาท)                ไมมี         ไมมี
 รวม (บาท)        4,500,000     4,500,000 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแตงตั้งใหนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
 เลขที่ 3271 และนายศิระ อินทรกำธรชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3610 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด เปนผูสอบบัญชี
 ของบริษัทฯ และมอบหมายใหคนหนึ่งคนใดเปนผูทำการตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อไดคำนึงถึงปจจัยตางๆ ที่เหมาะสม   
                             ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน 4,500,000 บาท ตามรายละเอียดขางตนซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
 คณะกรรมการตรวจสอบแลว

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

               จึงขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอก
ขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ และสงมอบหนังสือมอบฉันทะแกผูที่ประธานกรรมการมอบหมายกอนเริ่มการประชุม

     
          ขอแสดงความนับถือ                    

                                              

          (นายซี จอหน อัทนัส) 
             ประธานกรรมการ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2262-4000  www.esso.co.th

     รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555

วัน เวลาและสถานที่

            ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาิกา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสพารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม

    1.  นายซี จอหน อัทนัส   ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ

    2.  นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  กรรมการ กรรมการประเมินผลงาน และ ผูจัดการฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ

    3.  นายยอดพงศ สุตธรรม  กรรมการ และ ผูจัดการตลาดขายปลีก

    4.  ดร.คุรุจิต นาครทรรพ  กรรมการอิสระ

    5.  นายสมภพ อมาตยกุล  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

    6.  นางวัธนี พรรณเชษฐ  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

    7.  นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการประเมินผลงาน และ กรรมการตรวจสอบ

    8.  นางราตรีมณี ภาษีผล  กรรมการ และ ผูจัดการการเงินและภาษี

    9.  นายมารค เอล นอรธคัท  กรรมการ และ ผูจัดการโรงกลั่น

  10.  นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย   กรรมการ และ ผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น

  11.  นายวัฒนา จันทรศร  กรรมการ และ กรรมการประเมินผลงาน

  12.  นายสมเจตน สายฝน  กรรมการ และ ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม

   1.  นายแดเนียล ตัน ชุน กี   รักษาการผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น

   2.  นายชัย แจงศิริกุล   ผูจัดการบัญชี

   3.  นายชาญณรงค เจนจิตมั่น  ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง

   4.  นายชาญ อิทธิถาวร   ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ

    1.  นางณฐพร พันธุอุดม  ผูสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

    2.  นายไชยวัฒน บุนนาค  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

    3.  นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1



เริ่มการประชุม

 คุณซี จอหน อัทนัส ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ประธานฯ ไดเชิญใหคุณชาญเปนผูแนะนำวิธีดำเนินการประชุม 
และใหคุณมงคลนิมิตรเปนผูตอบคำถามหรือขอใหกรรมการทานใดเปนผูตอบคำถามของทานผูถือหุน

 ประธานฯ ไดแจงวาจากขอมูลที่ปรากฏบนจอซึ่งรวบรวมโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ขณะนี้มีผูถือหุน
มารวมประชุมนับรวมจำนวนหุนไดครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ประธานฯ ไดแจงวาจากการ
ที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม โดยการประกาศในเว็บไซตของบริษัทตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2555 นั้น ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาเฉพาะเรื่องตามที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมของหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้ ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานแลวและไดลงประกาศไวในเว็บไซตของบริษัท ประธานฯ ไดเชิญใหคุณชาญแจงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมตามที่ปรากฏ
บนจอซึ่งรวบรวมโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย และใหสรุปขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทยในนามของประธานฯ

 คุณชาญ (ในนามของประธานฯ) ไดแถลงวา บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวจำนวน 17,075,181,200.40 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหาลานหนึ่งแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทสี่สิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามัญที่ออกและจำหนายแลวจำนวน 3,460,858,000 หุน (สามพันสี่รอยหกสิบลานแปดแสนหาหมื่นแปดพันหุน) 
และจากขอมูลที่ปรากฏบนจอมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองจำนวน 285 ราย ผูถือหุนที่มาประชุมโดยผูรับมอบฉันทะจำนวน 381 ราย รวมทั้งสิ้น 666 ราย รวมจำนวนหุนได 
2,728,329,047 หุน คิดเปนรอยละ 78.8 ของจำนวนหุนที่ออกและจำหนายแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับของบริษัท

 กอนที่จะเริ่มการประชุม นายชาญ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คุณศุภชัย อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ไดทำหนาที่เปน
ผูตรวจสอบการประชุมอิสระและจะเปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ และไดขออาสาสมัครจากทานผูถือหุนอีกหนึ่งทานเพื่อทำหนาที่เปนพยานในการนับคะแนน
ซึ่งคุณถนอมทรัพย กิตยานุรักษ ไดอาสาเปนพยานในการนับคะแนน 

 จากนั้นคุณชาญไดสรุปใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในนามของประธานฯ ดังนี้
  •  หลังจากที่ไดมีการนำเสนอในแตละวาระแลว กอนจะลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
     กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และใหผูถือหุนพูดผานไมโครโฟน โดยระบุชื่อ นามสกุล ใหชัดเจนทุกครั้ง พรอมกับระบุวาทานเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
     เพื่อบริษัทฯ จะไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง และขอใหผูถือหุนสอบถามใหกระชับเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนทานอื่นดวย
  •  ทานประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณมงคลนิมิตรเปนผูตอบคำถาม หรือ หากคุณมงคลนิมิตรเห็นสมควร คุณมงคลนิมิตรอาจมอบหมายใหกรรมการหรือ
      ผูบริหารเปนผูตอบคำถาม 
  •  หากขอซักถามไมตรงตามวาระ คุณมงคลนิมิตรจะขออนุญาตตอบคำถามนั้นๆ หลังจากนำเสนอวาระที่เกี่ยวของนั้น
  •  หลังจากการซักถามและตอบขอซักถามสิ้นสุดลงแลว ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง ซึ่งผูถือหุนแตละทานสามารถออกเสียง ลงคะแนน
     เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ   
  •  โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 
  •  ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงยกมือ และเจาหนาที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสวนทานผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง
     เห็นดวยไมจำเปนตองสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ 
  •  เจาหนาที่จะนำคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวย
     ในวาระนั้นๆ  
  •  สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล แตในการเก็บบัตรลงคะแนน  บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของ
     กรรมการทุกทานในคราวเดียวกันเมื่อจบวาระ

 ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 และ ไดเชิญใหคุณชาญเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้
 ใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทยในนามของประธานฯ

 คุณชาญ (ในนามของประธานฯ) ไดอธิบายวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
 รายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลวซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดมีความเห็นวาผูถือหุนควรมีมติรับรองรายงาน
 การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 

 คุณชาญไดแจงวา กอนการประชุมในวันนี้ บริษัทไดรับการรองขอจากคุณจิรพันธ บัวบูชา ผูถือหุน ใหบริษัทแกไขรายงานการประชุมดังกลาวใน 2    
 ประเด็นดังตอไปนี้ 
  •  ในประเด็นแรก ในวาระที่ 2 หนาที่ 13 บรรทัดที่ 12 ของหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงผูถือหุน (หรือหนา 8 บรรทัดที่ 6 ของรายงานการประชุม
     ที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท) นั้น ขอใหแกจาก “ผูถือหุนซึ่งไมระบุชื่อตอที่ประชุม” เปน “คุณจิรพันธ บัวบูชา – ผูถือหุน” และ 
  •  ในประเด็นที่สอง ขอเพิ่มคำถามที่ทานถามวา “รายงานประจำป 2553 หนา 82 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด      
     รายการเงินสดระหวางทางจำนวน 1.2 พันลานบาท โดยรายงานประจำปกอนหนานั้นไมไดแสดงรายการประเภทนี้ ขอทราบเหตุผลที่จัดเปนเงินสด
     ระหวางทางและโดยปกติจะอยูระหวางทางเปนระยะเวลานานเทาใด” 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1



 คุณชาญไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกลาวคือบริษัทไมจำเปนตอง
 บันทึกทุกคำถามคำตอบที่เกิดขึ้นในหองประชุมไวในรายงานการประชุม ซึ่งวิธีการดังกลาวก็สอดคลองกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย
 
 คุณชาญไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม และเนื่องจากไมมีผูใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่
 ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 และ คุณชาญ (ในนามของประธานฯ) แจงวาระเบียบวาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุม
 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554   
 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 รับรอง:   2,855,989,520 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9799
 ไมรับรอง:                  0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000
 งดออกเสียง:         572,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0200

 รวม:    2,856,562,020 เสียง คิดเปนรอยละ      100
  

วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจำปของ
 คณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจำป
 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดใหคุณชาญ
 เปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทยในนามของประธานฯ

 คุณชาญ (ในนามของประธานฯ) ไดแจงวาตามที่กำหนดไวในมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 39 คณะกรรมการ
 ไดจัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจำปของคณะกรรมการ และตามที่กำหนดไวในมาตรา 112   
 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 42 คณะกรรมการไดจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว ทั้งนี้ รายงานดังกลาวรวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ไดสงใหกับทานผูถือหุน
 ทุกทานไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และไดจัดใหมีเอกสารดังกลาว ณ จุดลงทะเบียนของการประชุมในครั้งนี้อีกดวย (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน   
 สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีดังกลาวปรากฏอยูในรายงานประจำป 2554
 หนา 61 เปนตนไป) 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาผูถือหุนสมควรรับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงาน
 ประจำปของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว

 บริษัทไดแสดงสรุปผลประกอบการของบริษัทประจำป 2554 ในรูปของวิดีทัศน ความยาวประมาณ 11 นาทีตอผูถือหุน

 หลังจากฉายวิดีทัศน คุณชาญไดเชิญใหคุณสมภพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปที่ผานมาตอ
 ที่ประชุมผูถือหุน
 คุณสมภพไดรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
  •  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของผลประกอบการซึ่งผันผวนและเปลี่ยนแปลงของบริษัท และมีความเห็นวา
     ผลประกอบการของบริษัทไดรับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และผลตอบแทนจากสวนตางระหวางตนทุนวัตถุดิบและราคาขายลดลง อีกทั้ง
     สินคาของบริษัทมีความหลากหลายนอยกวาบริษัทอื่นๆ ที่ทำธุรกรรมอยางเดียวกันซึ่งปจจัยความหลากหลายของสินคาจะสงผลถึงผลประกอบการ
     ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวางบการเงินที่แสดงมานั้น เปนงบการเงินที่สะทอนความเปนจริงในผลประกอบการแลว
  •  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมที่บริษัททำกับนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้ง ธุรกรรม
     ที่ทำกับบริษัทแม ตลอดจนเงื่อนไขในสัญญาที่มีตอกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดขอใหผูบริหารยืนยันอยางเปนทางการถาหากมีการเปลี่ยนแปลง
     หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาธุรกรรมดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ กลาวคือ ธุรกรรมดังกลาวได
     ทำขึ้นโดยมีเงื่อนไขที่เปนไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตั้งอยูบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
     เพียงพอ
  •  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ประสิทธิภาพของระบบการติดตามประเด็นปญหาและการแกไขขอบกพรอง สอบทาน
     ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบ
     ควบคุมภายในอยางเพียงพอ เหมาะสมและไมพบการรั่วไหลหรือการทุจริตอยางมีนัยสำคัญ
  •  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทเพื่อสอบทานผลการประเมินของผูสอบบัญชี
     ภายนอก และไมพบรายการปรับปรุงแกไขที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชี
     ที่เปนสากลและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี

9บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1



 คุณชาญไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม
 คำถามและความเห็นในประเด็นตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
 คุณจิระพันธ บัวบูชา – ผูถือหุน
  •  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยางไรและปจจัยความเสี่ยงเรื่องใดบางที่มีความสำคัญ
     ยิ่งที่ควรไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง
      -  คุณสมภพไดใหความเห็นวาบริษัทไดใชระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนแบบสากล คุณชัยไดชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัทไดกลาวถึปจจัยเสี่ยงของบริษัท
      ในรายงานประจำป โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทแลว ตัวอยางปจจัยเสี่ยงสำคัญไดแกความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม   
         ในตลาดโลก ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ การบริหารดานการเงินเปนตน
  •  ในสวนของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บริษัทมีการประมาณมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี
     ตามที่กำหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ปรับปรุง 2552 หรือไม
    -  คุณชัยไดชี้แจงวาบริษัทไดปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดไวในมาตรฐานการบัญชีในเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือไดมีการประเมินใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา  
      ตัวอยางเชน ในป 2554 บริษัทไดจางที่ปรึกษาอิสระเพื่อประเมินอายุการใชงานของโรงกลั่นและไดมีการเปลี่ยนคาเสื่อมราคาของโรงกลั่นเปน 25 ป   
         เพื่อใหสอดคลองใกลเคียงกับแนวปฏิบัติของโรงกลั่นอื่นๆ สวนประเด็นเรื่องการประเมินมูลคาคงเหลือนั้น เปนไปไดยากเนื่องจากจะตองทราบกอนวา
               บริษัทจะเลิกการใชทรัพยสินนั้นเมื่อไหร ในขณะที่บริษัทมิไดมีแผนแนนอนหรือความตั้งใจเลิกการดำเนินการกิจการโรงกลั่นเมื่อใดการประเมินมูล
         คาคงเหลือจึงไมสามารถทำไดอยางนาเชื่อถือ 
  •  ตามรายงานประจำปหนา 84 การบันทึกคาเสื่อมราคาที่ลดลงจำนวนประมาณ 388 ลานบาททำใหบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในจำนวนที่เทากันใชหรือไม
     และในสวนของสินทรัพยที่บริษัทไดตัดคาเสื่อมราคาครบตามอายุการใชงานแลว แตยังคงใชงานอยู หมายความวาบริษัทใชทรัพยสินดังกลาวโดยไมมี
     คาเสื่อมราคาเลยแตมีเพียงคาใชจายในการซอมบำรุงรักษาตามปกติเทานั้นใชหรือไม
      -  คุณชัยไดชี้แจงวาคาเสื่อมราคาที่ลดลงมีผลตอกำไรของบริษัทประมาณ 270 ลานบาทหลังหักภาษี และบริษัทมีการดูแลซอมบำรุงสินทรัพยเชนโรงกลั่น
         ตามกำหนดอยางดีจึงสามารถใชงานตอไดแมตัดคาเสื่อมราคาเต็มจำนวนแลว ในเรื่องการคิดคาเสื่อมราคาบริษัททบทวนนโยบายเรื่องการคิดคาเสื่อม
         ราคาใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา   
 คุณประเสริฐภพ ภมรไพโรจน – ผูถือหุน 
  •  ผลประกอบการของบริษัทที่ลดนอยลงระหวางป 2552 ถึงป 2554 จะมีผลใหบริษัทตองขายกิจการหรือไม 
      -  คุณมงคลนิมิตรไดชี้แจงวาผลประกอบการที่ลดลงนั้น เปนผลมาจากการหยุดการกลั่นเพื่อดำเนินการซอมบำรุงตามแผน และการตอเชื่อมระบบ
       ของโครงการยูโร 4 ในชวงเดือนกันยายน และตุลาคม ของป 2554 
 คุณวิชา โชคพงษพันธ – ผูถือหุน และ ผูถือหุนทานอื่นๆ อีกหลายราย
  •  บริษัทจะขายกิจการตามที่ปรากฎในขาวลือหรือไม
      -  คุณมงคลนิมิตรชี้แจงวาในปที่ผานมาบริษัทไดชี้แจงขอมูลในเรื่องดังกลาวตามที่ไดรับการรองขอจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
       ถึงสองครั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และ 31 มกราคม 2555 โดยชี้แจงวาบริษัทไมออกความเห็นเรื่องขาวลือ
 คุณประเสริฐภพ ภมรไพโรจน – ผูถือหุน และ ผูถือหุนทานอื่นๆ อีกหลายราย
  •  เหตุใดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลงที่รัฐบาลไดประกาศบังคับใชนั้นจึงสงผลเสียตอกำไรของบริษัท
      -  คุณชัยชี้แจงวาการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของรัฐบาลไดสงผลกระทบตอบริษัทในป 2554    
     โดยบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดจายซึ่งไดขึ้นบัญชีไวจำนวนมาก สวนใหญเนื่องจากผลขาดทุนตามเกณฑภาษีจากปกอน 
     ซึ่งสามารถนำมาลดภาระภาษีในอนาคตได และเกี่ยวกับสำรองอื่นๆ โดยบริษัทไดขึ้นบัญชีเปนสินทรัพยไวในอัตราภาษีเดิมคือรอยละ 30 หรือ 4,100  
     ลานบาท แตเมื่อเดือนธันวาคม 2554 รัฐบาลไดปรับลดภาษีเงินได นิติบุคคลเหลือเพียงอัตรารอยละ 23 และ รอยละ 20 ในที่สุด    
     จึงตองมีการวัดมูลคาภาษีเงินไดรอตัดจายใหมในอัตราภาษีใหม จากการวัดมูลคาใหม ภาษีเงินไดรอตัดจายมีมูลคาเหลือเพียง 2,900 ลานบาทเทานั้น   
     การที่สินทรัพยมีมูลคาลดลงจึงจำเปนตองตัดจำหนายเขากำไรขาดทุนของปที่ผานมาทันทีสงผลกระทบใหผลกำไรของบริษัทลดลงเปนจำนวน 1,200  
     ลานบาท คุณชัยชี้แจงเพิ่มเติมวาเครดิตภาษีนี้สามารถนำไปหักลบกับจำนวนภาษีที่บริษัทจะตองชำระ ภายในหาป ซึ่งหมายความวา    
     หากผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดหมายไว เครดิตภาษีที่ไดขึ้นบัญชีไว จะไมสามารถนำมาใช
 คุณรุงเรือง เงางามรัตน – ผูถือหุน
  •  การลดจำนวนสถานีบริการน้ำมันมีความเกี่ยวของกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม
      -  คุณยอดพงศ ชี้แจงวาสถานีบริการน้ำมันของบริษัทลดลงจาก 535 สถานี เหลือเพียง 524 สถานี สวนใหญเปนผลมาจากการหมดสัญญาเชาที่ดิน  
      และในปจจุบันราคาที่ดินโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราที่สูงขึ้นมาก บริษัทจึงจำเปนตองประเมินความคุมคาในการลงทุน แตอยางไรก็ตาม
      บริษัทไดเปดสถานีบริการใหมเปนจำนวนหาแหงในปที่ผานมา และมีโครงการจะเปดสถานีบริการเพิ่มเติมอีกยี่สิบแหงในปนี้
  •  บริษัทมีผลขาดทุนสะสมหรือไม
      -  คุณชัย ชี้แจงวาบริษัทไมไดมีผลขาดทุนสะสม มีแตยอดขาดทุนทางภาษีที่ยังใชไมหมด ยอดขาดทุนทางภาษีไมสงผลกระทบตอการจายเงินปนผล
      เนื่องจากตามกฎหมาย บริษัทสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนไดตราบใดที่กำไรสะสมยังมียอดบวกอยู
 คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธนา – ผูถือหุน
  •  ตามรายงานประจำป 2554 หนา 64 เรื่อง กำไรกอนภาษีเงินไดในงบการเงินรวมระหวางป 2553 และ 2554 แตกตางไมมากนัก เหตุใดภาษีเงินไดจึงมี
     ความแตกตางกันมาก
      - คุณชัยชี้แจงวาภาษีเงินไดในป 2554 เปนจำนวนถึง 1,997 ลานบาท ซึ่งแตกตางจากจำนวนภาษีเงินไดในป 2553 ซึ่งเปนจำนวนเพียง 566   
     ลานบาทนั้น ภาษีเงินไดในป 2554ไดรวมผลกระทบครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งทำใหมีการวัดมูลคาภาษีเงินได
     รอตัดจายใหม ดังที่ไดกลาวมาแลววา มูลคาของภาษีเงินไดรอตัดจายลดลงเปนจำนวนประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งจำนวนดังกลาวตองถูกนำมา
     รวมกับภาษีเงินไดปกติในป 2554 จึงทำใหผลกำไรในป 2554 เหลือเพียง 940 ลานบาทตามที่ปรากฏในรายงานประจำป หากไมรวมผลกระทบ
     ดังกลาวคาภาษีเงินไดป 2554 จะเปนจำนวนประมาณ 795 ลานบาท 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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  เนื่องจากไมมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
 ในป 2554 และรายงานประจำปของคณะกรรมการ ตลอดจนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผูสอบบัญชี
 ตรวจสอบแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีดังกลาว โดยคุณชาญไดแจงตอที่ประชุมววาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนนเสียง
 ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับ
 การดำเนินกิจการในป 2554 และรายงานประจำปของคณะกรรมการ ตลอดจนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีดวยคะแนนเสียงดังนี้ี

 รับรองและอนุมัติ:  2,866,516,041 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9973
 ไมรับรองและไมอนุมัติ:         40,100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0013
 งดออกเสียง:          37,100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0012

 รวม:    2,866,593,241 เสียง คิดเปนรอยละ       100
 

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลกำไรและการจายเงินปนผล
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจายเงินปนผลสำหรับป 2554 และไดใหคุณชาญเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
 วาระนี้ใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทยในนามของประธาน
 
 สำหรับการพิจารณาจัดสรรผลกำไร คุณชาญ (ในนามของประธาน) ไดแจงตอที่ประชุมวา ในรอบป 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 941 ลานบาท ตามมาตรา  
 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 43 กำหนดให บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสำรอง
 ไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป จนกวาทุนสำรองดังกลาวจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเสนอใหที่ประชุม
 อนุมัติการตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำป 2554 เปนจำนวน 34,875,000 บาท ซึ่งเทากับรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป 2554

 สำหรับการพิจารณาจายเงินปนผล คุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประจำปใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไร
 สุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตางๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปน กฎหมายที่เกี่ยวของ และขอพิจาณาอื่นๆที่เกี่ยวของ

 บริษัทไดแสดงตารางรายละเอียดการจายเงินปนผลบนจอในหองประชุมใหผูถือหุนทราบ ดังนี้

  รายละเอียดการจายเงินปนผล              ป 2554     ป 2553 
                   (ปที่เสนอ)    (ปที่ผานมา)

 กำไรสุทธิ (ลานบาท)          941     1,654
 จัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย (ลานบาท)       35        69
 จำนวนหุน (ลานหุน)                   3,461     3,461
 เงินปนผลจายตอหุน (บาทตอหุน)                  0.25      0.20
    - เงินปนผลระหวางกาล                  0.20          -
    - เงินปนผลเพิ่มเติม       0.05      0.20
 รวมเงินปนผลประจำปจายทั้งสิ้น (ลานบาท)      865      692

 อัตราเงินปนผลจายตอกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย (รอยละ)   95       44

 คุณชาญไดแจงวา จากการที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำป 2554 จำนวน 941 ลานบาท (เการอยสี่สิบเอ็ดลานบาท) บริษัทไดจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2554
 จำนวน 34,875,000 บาท (สามสิบสี่ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาท) เปนทุนสำรองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 และบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค)  และบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรภายหลังจากการ
 จัดสรรทุนสำรองตางๆ ทุกประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2,472 ลานบาท (สองพันสี่รอยเจ็ดสิบสองลานบาท) คณะกรรมการจึงเห็นควร
 เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติประกาศจายเงินปนผลเพิ่มเติมจำนวน 0.05 บาท (หาสตางค) ตอหุนใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีสิทธิที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
 ผูถือหุน ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) รวมเปนเงินปนผลทั้งปจำนวน 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) ตอหุน รวมเปนจำนวนเงินปนผลประจำป
 ทั้งสิ้น 865 ลานบาท (แปดรอยหกสิบหาลานบาท) ซึ่งคิดเปนสัดสวนการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนทุนสำรองตามกฎหมายเทากับ
 รอยละ 95 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่ระบุวาอัตราเงินปนผลจะไมนอยวารอยละ 40 หลังจากหักทุนสำรองตางๆ ทุกประเภท

 สำหรับการจายเงินปนผลที่ขออนุมัตินี้ คณะกรรมการไดกำหนดวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555   
 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
 โดยใหจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตามลำดับ

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม และ ไมมีผูถือหุนทานใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให
 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจายเงินปนผลเพิ่มเติมประจำป 2554 โดยคุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวย
 คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1

11บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ (1) ใหจัดสรรเงินจำนวน 34,875,000 บาท   
 (สามสิบสี่ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาท) เปนทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
 (2) การจายเงินปนผลเพิ่มเติมสำหรับป 2554 ในอัตรา 0.05 บาท (หาสตางค) ตอหุน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูใน
 สมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ดวยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ:   2,866,602,441 เสียง คิดเปนรอยละ           99.9993
  ไมอนุมัติ:    100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000
  งดออกเสียง:           18,700 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0006
  รวม:    2,866,621,241 เสียง คิดเปนรอยละ     100

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระจำนวน 4 ทาน ตามขอบังคับของบริษัทไดรับเลือก
 ใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง และไดใหคุณชาญเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระนี้ตอที่ประชุมเปนภาษาไทยในนามของประธานฯ

 คุณชาญ (ในนามของประธานฯ) แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 15 และขอที่ 16   
 กำหนดวาในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงสามารถไดรับเลือกใหกลับเขาดำรง
 ตำแหนงอีกก็ได โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 นี้ กรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระมีจำนวน 4 ทาน

 คุณชาญไดแจงวาตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเพื่อเปดโอกาสใหทานผูถือหุนเสนอ
 รายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 แตปรากฏวาไมมีผูใดเสนอชื่อเขามา  

 เนื่องจากกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระจำนวน 4 ทาน ไดแก (1) ดร. คุรุจิต นาครทรรพ (2) นายสมเจตน สายฝน (3) นายยอดพงศ สุตธรรม และ 
 (4) นางราตรีมณี ภาษีผล เปนผูมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรูความสามารถและมีประสบการณในเรื่องที่
 เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระดังกลาวกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้     
 ขอมูลของกรรมการดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3
 
 คุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวาในวาระนี้ ใหที่ประชุมพิจาณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยกรรมการแตละทานจะตองไดรับมติของที่ประชุมดวย
 คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเก็บบัตรลงคะแนน เจาหนาที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของ
 กรรมการทุกทานในคราวเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นระเบียบวาระนี้

 คุณชาญไดเชิญใหกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 4 ทานออกนอกหองประชุมเปนการชั่วคราว และกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาวไดออกจากหองประชุม

 4.1 ประธานฯ แจงวากรรมการทานแรกที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ ดร. คุรุจิต    
  นาครทรรพ และคุณชาญไดชี้แจงวาประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และทานเปนผูที่มี
   คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการอิสระ 

  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นใดๆ   
  ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งให ดร. คุรุจิต นาครทรรพ กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมาของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งให ดร. คุรุจิต นาครทรรพ กลับเขาดำรง
 ตำแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ:          2,866,533,241 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9966
  ไมอนุมัติ:          41,200 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0014
  งดออกเสียง:         55,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0019

  รวม:           2,866,629,541 เสียง คิดเปนรอยละ     100
 
 4.2  ประธานฯ แจงวากรรมการทานที่สองที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ คุณสมเจตน สายฝน   
  และคุณชาญไดชี้แจงวาประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติ
  เหมาะสมที่จะเปนกรรมการ 

  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นใดๆ   
  ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งใหคุณสมเจตน สายฝน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งใหคุณสมเจตน สายฝน กลับเขาดำรงตำแหนง
 กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ:   2,804,114,426 เสียง คิดเปนรอยละ           97.8192
  ไมอนุมัติ:      62,476,015 เสียง คิดเปนรอยละ  2.1794
  งดออกเสียง:          39,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0013

  รวม:    2,866,629,541 เสียง คิดเปนรอยละ      100

 4.3 ประธานฯ แจงวากรรมการทานที่สามที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ คุณยอดพงศ สุตธรรม  
    และคุณชาญไดชี้แจงวาประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  ที่จะเปนกรรมการ 

  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นใดๆ ประธานฯ   
  จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งให คุณยอดพงศ สุตธรรม กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งใหคุณยอดพงศ สุตธรรม กลับเขาดำรงตำแหนง
 กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ:  2,804,083,926 เสียง คิดเปนรอยละ 97.8181
  ไมอนุมัติ:      62,503,015 เสียง คิดเปนรอยละ  2.1803
  งดออกเสียง:          42,600 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0014

  รวม:    2,866,629,541 เสียง คิดเปนรอยละ     100
   
 4.4 ประธานฯ แจงวากรรมการทานที่สี่ที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางราตรีมณี ภาษีผล   
                     และคุณชาญไดชี้แจงวาประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
     ที่จะเปนกรรมการ 

  ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นใดๆ ประธานฯ   
  จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งให คุณราตรีมณี ภาษีผล กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งใหคุณราตรีมณี ภาษีผล กลับเขาดำรงตำแหนง
 กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ:   2,802,850,026 เสียง คิดเปนรอยละ           97.7751
  ไมอนุมัติ:      63,735,415 เสียง คิดเปนรอยละ  2.2233
  งดออกเสียง:          44,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0015

  รวม:    2,866,629,541 เสียง คิดเปนรอยละ     100
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและไดใหคุณชาญเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระตอที่ประชุมเปนภาษาไทยในนามของประธานฯ 

 คุณชาญ (ในนามของประธานฯ) ชี้แจงวาเนื่องจากบริษัทไมมีคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสม   
 ซึ่งรวมถึงจำนวนคาตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปไดรับแลว คณะกรรมการจึงมีความเห็นใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการตาม
 แนวทางปฏิบัติที่ผานมาดังตอไปนี้  
 1) กรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการในขอ 2) และ 3) ขางตนเทากับคาตอบแทน
    กรรมการในป 2554 
 2) กรรมการซึ่งไมใชพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ และมิไดดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
 3) กรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัท หรือบริษัทในเครือสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใดๆ จะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ กลาวคือกรรมการ
    ที่ดำรงตำแหนงตางๆ ในบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัทจะไดรับเพียงเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับการทำงานในตำแหนงตางๆ มิไดรับคาตอบแทนใดๆ   
       เพิ่มเติมจากการเปนกรรมการของบริษัทอีก

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม

13บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1



คำถามและความเห็นในประเด็นตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
คุณประเสริฐภพ ภมรไพโรจน – ผูถือหุน

       • คุณประเสริฐภพแนะนำวาในเอกสารเชิญประชุม ในวาระที่ 5 นาจะมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการเปนตารางเพื่อเปรียบเทียบระหวางปตอป เหมือนกับวาระที่ 3 
         และวาระที่ 6 เพื่อใหผูถือหุนสามารถพิจารณาไดงายขึ้น
 
 คุณมงคลนิมิตรกลาวขอบคุณ คุณประเสริฐภพในขอเสนอแนะดังกลาว
 
 เนื่องจากไมมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยคุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวาเพื่อใหเปนไปตาม
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดระเบียบวาระนี้จะตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามแนวทางที่ปฏิบัติมา   
 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
  อนุมัติ:   2,857,548,778 เสียง คิดเปนรอยละ           99.6827
  ไมอนุมัติ:        9,058,900 เสียง คิดเปนรอยละ  0.3160
  งดออกเสียง:          36,200 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0012
  รวม:           2,866,643,878 เสียง คิดเปนรอยละ     100

วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี และไดใหคุณชาญเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของ
 กับระเบียบในวาระนี้ตอที่ประชุมเปนภาษาไทยในนามของกรรมการ

 คุณชาญ (ในนามของกรรมการ) ชี้แจงวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 39 และขอที่ 49 กำหนด
 ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีทุกป 

 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีความเห็นวาผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบ
 บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และคุณชาญชัย ชัยประสิทธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760  
 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยใหผูสอบ
 บัญชีคนหนึ่งคนใดดังกลาวเปนผูทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

 คุณชาญแจงตอที่ประชุมวา นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 เปนผูสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
 ของบริษัทในป 2554 และ ป 2553 สวนนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และคุณชาญชัย ชัยประสิทธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
 เลขที่ 3760 ยังไมเคยเปนผูสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

 คุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวาบริษัทที่เปนสำนักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร   
 ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
   
 คุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไดคำนึงถึงปจจัยตางๆ ที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดขอเสนอใหที่
 ประชุมพิจารณอนุมัติกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน 4,500,000 บาท 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม

คำถามและความเห็นในประเด็นตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
คุณอุไรวัลก สกุลวานิชธน – ผูถือหุนและผูรับมอบอำนาจ
        • ขอทราบวาบริษัทมีสำนักงานสาขาเปนจำนวนเทาไหร มีเกณฑการคิดคาสอบบัญชีอยางไร
      คุณชาญ ชี้แจงวา คาสอบบัญชีขึ้นอยูกับลักษณะของบริษัทและความยุงยากของการปฏิบัติงาน ไมไดขึ้นอยูกับปจจัยเรื่องจำนวนของสำนักงานสาขาเพียง
      อยางเดียว ทั้งคาสอบบัญชีก็เปนคาสอบบัญชีในระดับเดียวกันกับเมื่อปที่แลวไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 คุณสมภพ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทมีความสลับซับซอน บริษัทที่อยูในกลุมมีธุรกิจที่แตกตางกัน
 ไปและเปนธุรกิจที่ทำกับหลายประเทศ ขอบขายของงานที่จะตองสอบทานจึงมีมากและมีความยากลำบาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลงานของผูสอบบัญชีกับ
 ปริมาณงานที่ผูสอบบัญชีไดทำใหกับบริษัทแลวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีดังกลาวสอบทานไดอยางครอบคลุม
 ประเด็นตางๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรองขอ สามารถตอบคำถามไดอยางชัดเจน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเนื่องจากยึดหลักบัญชีที่เปนสากล
 มีความตรงตอเวลา อีกทั้งปริมาณงานที่มีเพิ่มขึ้น ทางสำนักสอบบัญชีก็ไมไดคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตประการใด ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรที่จะ
 ใหสำนักสอบบัญชีนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2555

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1



 เนื่องจากไมมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามที่เสนอ    
 โดยคุณชาญไดแจงตอที่ประชุมวาระเบียบวาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 เลขที่ 3430 นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และคุณชาญชัย ชัยประสิทธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 จากบริษัท  
 ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกลาวเปนผูทำการตรวจสอบ   
 และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราคาตอบแทนเปนเงินจำนวน 4,500,000 บาท   
 ดวยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ:   2,866,589,278 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980
 ไมอนุมัติ:           10,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003
 งดออกเสียง:          46,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0016

 รวม:   2,866,645,478 เสียง คิดเปนรอยละ 100
 
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงขอเสนอแนะหรือถามคำถามเพิ่มเติม

คำถามและความเห็นในประเด็นตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
ผูถือหุนไมระบุชื่อ

• เรื่องคาแรงขั้นต่ำ 300 บาท จะมีผลกระทบตอบริษัทหรือไมอยางไร 
คุณยอดพงศ ชี้แจงวาการเพิ่มคาแรงขั้นต่ำมีผลกระทบตอผลกำไรบริษัทในสวนธุรกิจคาปลีก ทางบริษัทไดแกปญหาโดยการลดคาใชจายบริหารงานใหมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มรายไดอื่นที่นอกเหนือจากรายไดจากการขายน้ำมัน และเพิ่มยอดขายน้ำมันตอสถานีบริการใหมากขึ้น 

• บริษัทจะเริ่มมีปมน้ำมันที่ใหบริการตนเอง (self-service) หรือแบบผสมระหวางปมน้ำมันที่ใหบริการตนเอง (self-service) สวนหนึ่งกับใหบริการโดยพนักงาน    
  อีกสวนหนึ่งหรือไม   

คุณยอดพงศ ชี้แจงวา ทางบริษัทมีการเฝาติดตามเรื่องปมน้ำมันที่ใหบริการตนเอง (self-service) อยางใกลชิดเนื่องจากคาใชจายทางดานคาแรงที่เพิ่มขึ้น              
และทางบริษัทมีความพรอมทุกเมื่อที่จะเปลี่ยนเปนแบบบริการตนเอง เพียงแตยังไมถึงเวลา

• บริษัทมีนโยบายปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ำมัน และมีกรรมการเขาไปตรวจสอบหรือไม
คุณยอดพงศ ชี้แจงวา บริษัทมีโครงการ “ปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการ” ซึ่งไดดำเนินการปรับปรุงไปแลวจำนวน 64 สถานีบริการ 
จากจำนวนสถานีบริการ ทั้งหมด 142 สถานีบริการ และคาดวาจะทำการปรับปรุงสวนที่เหลือใหแลวเสร็จในเดือนมิถุนายนปนี้ อีกทั้งบริษัทมีหนวยงาน 
“นักสำรวจปริศนา” ซึ่งเปนคนกลางที่จะเขาไปทำหนาที่สุมตรวจการใหบริการของแตละสถานีบริการทั่วประเทศ

คุณพงษธร จาพจน – ผูถือหุน
• ขอทราบแผนงานในระยะ 5 ปของเอสโซจะเปนอยางไรบาง

คุณมงคลนิมิตรไดชี้แจงวา บริษัทไดกำหนดแนวทางกวางๆ คือ เรื่องความปลอดภัย เรื่องการควบคุม เรื่องการทำกิจกรรมทางสังคม ยกตัวอยางเชน 
โรงกลั่นของเอสโซไดดำเนินการโครงการยูโร 4 ซึ่งใชงบประมาณต่ำกวางบประมาณที่วางไวและเสร็จกอนกำหนด นอกจากนั้นบริษัทยังพยายามเชื่อมโยง
ผลประโยชนรวมกันระหวางโรงกลั่นกับโรงงานปโตรเคมีที่ผลิตพาราไซลีนใหไดผลประโยชนและสรางผลกำไรใหกับบริษัทสูงสุดและเรื่องการตลาดโดยมีโครงการ
เพิ่มจำนวน การปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มสถานีบริการเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง เปนตน  

เนื่องจากไมมีเรื่องอื่นใดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมเปนครั้งสุดทายวามีผูถือหุนทานใดมีคำถามหรือความเห็นใดๆ อีกหรือไม 
มีผูถือหุนใหความเห็นตางๆ อยางหลากหลายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เชน การปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันของบริษัท และการใหบริการแกสแอลพีจี

ประธานฯ กลาวขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น และแจงวาบริษัทฯ จะนำขอเสนอตาง ๆ ที่ไดรับมานั้นไปพิจารณาตอไป

 หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเรื่องดังกลาว ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวมประชุมการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ในครั้งนี้ 
และผูถือหุนที่ใหการสนับสนุนแกบริษัทดวยดีตลอดมา และกลาวปดการประชุม

ปดการประชุมเมื่อเวลา 17:30 น.   

           .................................................
                  ประธานที่ประชุม
               (นายซี จอหน อัทนัส)
 

           .................................................
                เลขานุการบริษัท
             (นางอังสนา พิเรนทร)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 1
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สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3

คุณวุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 •  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 •  หลักสูตรการจัดการระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณทำงาน: กอนป 2546:  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
    ประธานธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
    ประธานการรถไฟแหงประเทศไทย
    ผูจัดการใหญบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ประวัติการกระทำผิด* : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)
 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารในป 2555 : 5/5

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : • บริษัท ธารารมณ เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน) , กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น •  บริษัท บี. บี. บิสซิเนส แมเนจเมนท จำกัด , กรรมการ
ที่มิใชจดทะเบียน : 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการในหนวยงานภาครัฐ : • กรรมการในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 • ประธานอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำหนดตำแหนงและคาตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
 • ประธานกรรมการ อกพ. วิสามัญการกำหนดตำแหนงระดับสูงของกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม,  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กระทรวงพาณิชย. สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ,  
    สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และราชบัณฑิตยสถาน
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)   
    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันพระปกเกลา

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่นที่อาจ ไมมี
ทำใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชนตอบริษัท :

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการ : 2 วาระ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ :  • ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
  ของบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและ
  ในชวง 2 ปที่ผานมา
 •  ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ 
  บริษัทรวม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา
 •  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางอิสระ (เชน   
  การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินคา บริการ การยืม/ใหกูยืมเงิน) กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/   
  บริษัทรวม หรือนิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา

นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 
อายุ: 72 ป

*  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
   (1)  การถูกพิพากษาวากระทำผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ (2)  การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
   (3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่
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คุณวุฒิการศึกษา : •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
   มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทำงาน : 2548 – 2550: ที่ปรึกษา บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป จำกัด (มหาชน)
 2544 - 2546: รองผูจัดการใหญบริหารสายงานปฎิบัติการ
    บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด* : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP); และ Finance for Non-Finance Director
 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารในป 2555 : 5/5

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น ไมมี
ที่มิใชจดทะเบียน : 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่นที่อาจ ไมมี
ทำใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชนตอบริษัท :

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการ : 2 วาระ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ :  •   ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
   ของบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและ
   ในชวง 2 ปที่ผานมา
 • ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / 
   บริษัทรวม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา
 • ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางอิสระ (เชน การซื้อ/
   ขาย วัตถุดิบ สินคา บริการ การยืม/ใหกูยืมเงิน) กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือ  
   นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
อายุ: 73 ป

*  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
   (1)  การถูกพิพากษาวากระทำผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ (2)  การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
   (3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3



คุณวุฒิการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณทำงาน (กอนป 2546) : 2546 - 2549: กรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 2542 - 2548:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดลตาอิเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิด* : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP); และ 
 Audit Committee Program (ACP)
 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารในป 2555 : 5/5

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : • บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จำกัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 • บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น ไมมี
ที่มิใชจดทะเบียน : 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่นที่อาจ ไมมี
ทำใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชนตอบริษัท :

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการ : 2 วาระ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ :  •  ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
   ของบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและ
   ในชวง 2 ปที่ผานมา
 • ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / 
   บริษัทรวม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา
 • ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางอิสระ (เชน การซื้อ/ขาย 
   วัตถุดิบ สินคา บริการ การยืม/ใหกูยืมเงิน) กับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือ 
   นิติบุคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและในชวง 2 ปที่ผานมา

นางวัธนี พรรณเชษฐ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 
อายุ: 75 ป

*  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
   (1)  การถูกพิพากษาวากระทำผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ (2)  การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
   (3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3



19บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา : • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
    สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส ชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทำงาน 2549 – 2550: ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟค, บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
 2547 – 2549: ท่ีปรึกษาธุรกิจกิจการกล่ันภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟค, บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2545 - 2547: ผูจัดการโรงกลั่นศรีราชา, บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),

ประวัติการกระทำผิด* : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)
 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารในป 2555 : 5/5

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น ไมมี
ที่มิใชจดทะเบียน : 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่นที่อาจ ไมมี
ทำใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชนตอบริษัท :

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการ : 2 วาระ

นายวัฒนา จันทรศร
กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน

อายุ: 66 ป

*  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ
   (1)  การถูกพิพากษาวากระทำผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร หรือความผิดลหุโทษ (2)  การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย และ
   (3) การถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐโทษฐานทุจริตตอหนาที่

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3



(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้    
    ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
 
(2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม       
    บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
    ตอสำนักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
    ควบคุมของบริษัท
 
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร       
    ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
 
(4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
    ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
    ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย
หรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน 
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใด
จะต่ำกวา  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 
(5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม     
    หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  
    เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
 
(6)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
    ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย 
    ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
 
(7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
 
(8)  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม
    บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
    อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
 
(9)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ขอกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(เปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3



21บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การลงทะเบียนเขารวมประชุม

 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนวามาเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุม ณ หองควีนสปารค 3 ช้ัน 2 ไดต้ังแตเวลา 13.00 น.
ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556

การเขาประชุมดวยตนเอง
 • ลงนามและนำสงแบบฟอรมลงทะเบียน ณ เวลาลงทะเบียน
 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ)   
  เพื่อลงทะเบียน
 • ในกรณีที่มีการแกไขชื่อ-สกุล ใหแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

การมอบฉันทะ
 • ผูถือหุนแตละรายจะทำหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดเพียงฉบับเดียวเทานั้นสำหรับการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง จะแบงการมอบฉันทะ
  เปนหนังสือหลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได
 • บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหสามแบบ ตามที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5) โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใช
  แบบใดแบบหนึ่งก็ไดตามความเหมาะสม อยางไรก็ตามบริษัทขอแนะนำใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ พรอมทั้งปดอากรแสตมป
  จำนวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกลาวเพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 • เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม บริษัทสนับสนุนใหทานผูถือหุนสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทำและลงนามครบถวนแลว ตามหลักเกณฑ
  ที่กลาวขางตน พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของไปยังบริษัทลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน โดยสงถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยูของบริษัท  
  ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้

 • หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมอบฉันทะ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ 
  พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
 • ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ)  
  เพื่อลงทะเบียน

กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้

 • หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี)
 • กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 2   
  เดือนกอนวันเขาประชุม และรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี)
 • กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสำเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอำนาจของประเทศ
  ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอำนาจ
  ไมเกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมีอำนาจลงนาม
  ผูกพันนิติบุคคลพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
 • สำหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอำนาจลงนามผูกพัน
  นิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตองของคำแปลดวย
 • ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) 
  เพื่อลงทะเบียน

กรณีผูมอบฉันทะเปนคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ที่รับฝากและดูแลหุนของบริษัทฯ ใหแกผูลงทุนตางประเทศที่เปนผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้

 • หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศมอบหมายใหคัสโตเดียนเปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พรอมทั้งหลักฐานของผูถือหุน
  ผูมอบอำนาจ ไดแก
   - สำเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู   
     หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอำนาจ
     ไมเกิน 3 เดือน
   - สำเนาหนังสือเดินทางของผูมีอำนาจลงนามผูกพันผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
     โดยเจาของหนังสือเดินทาง

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4



 • หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 • หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พรอมประทับตราสำคัญของใหคัสโตเดียน (ถามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 2 เดือนกอนวันเขาประชุม และรับรองสำเนาถูกตอง
  โดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมีอำนาจลงนาม
  ผูกพันคัสโตเดียนพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)  
 • เอกสารใดขางตนที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหบุคคลที่อางอิงเอกสารดังกลาว 
  ผูมีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกลาวลงนามรับรองความถูกตองของคำแปลดวย
 • ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) 
  เพื่อลงทะเบียน

 บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4



ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ไดกำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุม 
ผูถือหุนของบริษัทมหาชนจำกัดไวสามแบบ โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใด คือ
 
 แบบ ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผูรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร
 แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะอยางละเอียด ชัดเจนตายตัว และผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะกำหนด
 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
 
กรณีที่ทานผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได บริษัทใครขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน 
เพื่อใหจำนวนผูถือหุนและจำนวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
 
 ดร. คุรุจิต นาครทรรพ     กรรมการอิสระ
 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาดวย กรุณาระบุชื่อผูรับมอบฉันทะ กรอกขอความอื่นๆ ใหครบถวน และลงนามการมอบฉันทะของทานในหนังสือ 
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาทและสงหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้ง 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน (สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4) กลับมายังเลขานุการบริษัทฯ 
ตามที่อยูของบริษัทฯ กอนการประชุมผูถือหุนดังกลาว จักเปนพระคุณยิ่ง

 
ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
 
 ชื่อ-นามสกุล   : ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
 อายุ  : 57 ป
 ที่อยู  : บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
     3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 ตำแหนง  : กรรมการอิสระ
 หมายเหตุ : เปนกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระพิจารณาใด

23บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่  ......................................................................................................

 วันที่  ................ เดือน  .............................................. พ.ศ.  ....................

  (1) ขาพเจา .......................................................................................................................................................................... สัญชาติ .............................................................................

อยูบานเลขที่ ................................................................................................  ถนน  ............................................................................... ตำบล/แขวง ......................................................................

อำเภอ/เขต ................................................................................................ . จังหวัด ....................................................................... ... รหัสไปรษณีย ....................................................................

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท .................................................................................................................................................................................................................................................

โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม  ............................................................................................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..............................................................................  เสียง ดังนี้

   หุนสามัญ ....................................................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................................................. เสียง

                   หุนบุริมสิทธิ ................................................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................................................. เสียง

  (3) ขอมอบฉันทะให

   (1) .............................................................................................................................................................................. อายุ ....................................................................... ป

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .................................................... 

หรือ

   (2) .............................................................................................................................................................................. อายุ ....................................................................... ป 

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .................................................... 

หรือ

   (3) .............................................................................................................................................................................. อายุ ....................................................................... ป 

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .............................................................

  กรรมการอิสระ       ดร. คุรุจิต นาครทรรพ    
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 

2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นดวย

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

       ลงชื่อ  ....................................................................... ผูมอบฉันทะ

          (  ....................................................................... )

  ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ  ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

           (  ....................................................................... )          (  ....................................................................... )

  ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ  ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

           (  ....................................................................... )          (  ....................................................................... )

 หมายเหตุ
 (1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
( 2) ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวใน คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4 มาพรอมหนังสือมอบฉันทะนี้ 

โปรดติด
อากรแสตมป

20 บาท

เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5

25 บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)





เขียนที่  ......................................................................................................

 วันที่  ................ เดือน  .............................................. พ.ศ.  ....................

  (1) ขาพเจา .......................................................................................................................................................................... สัญชาติ .............................................................................

อยูบานเลขที่ ................................................................................................  ถนน  ............................................................................... ตำบล/แขวง  ......................................................................

อำเภอ/เขต ................................................................................................ . จังหวัด ..........................................................................  รหัสไปรษณีย  ....................................................................

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท .................................................................................................................................................................................................................................................

โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม  ............................................................................................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..............................................................................  เสียง ดังนี้

                  หุนสามัญ  ....................................................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  .............................................................................. เสียง

   หุนบุริมสิทธิ ...................................................................................  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  .............................................................................. เสียง

  (3) ขอมอบฉันทะให

   (1) .............................................................................................................................................................................. อายุ ........................................................................ ป

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .................................................... 

หรือ

   (2) .............................................................................................................................................................................. อายุ ........................................................................ ป 

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .................................................... 

หรือ

   (3) .............................................................................................................................................................................. อายุ ....................................................................... ป 

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .............................................................

  กรรมการอิสระ        ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 

2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานที่อื่นดวย

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

           รับรอง           ไมรับรอง        งดออกเสียง

เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

โปรดติด
อากรแสตมป

20 บาท

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5
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    วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจำปของคณะกรรมการ  

        และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

             รับรอง   ไมรับรอง งดออกเสียง

    วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรผลกำไรและการจายเงินปนผล

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

    วาระที่ 4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                   การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

                   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

           ชื่อกรรมการ .............................................................................

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

           ชื่อกรรมการ .............................................................................

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

           ชื่อกรรมการ .............................................................................

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

           ชื่อกรรมการ .............................................................................

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

         วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

         วาระที่ 6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

           (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

         วาระที่ 7   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

นางวัธนี พรรณเชษฐ 

 นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 

นายสมภพ อมาตยกุล 

 นายวัฒนา จันทรศร 

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5



29บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

 

  (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก

เรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

หมายเหตุ
(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
(2) ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวใน คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4 มาพรอมหนังสือมอบฉันทะนี้
(3) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5



 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ...............................................................................................................................................................................................................

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 

ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

.....................................................................................................

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

                     เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

                     เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

                     เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

                     เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

                     เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)4
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เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น)

โปรดติด
อากรแสตมป

20 บาท      เขียนที่  ......................................................................................................

      วันที่  ................ เดือน  .............................................. พ.ศ. .................

 (1) ขาพเจา .......................................................................................................................................................................... สัญชาติ .............................................................................

อยูบานเลขที่ .................................................................................................  ถนน  ........................................................................... ตำบล/แขวง  ........................................................................

อำเภอ/เขต ................................................................................................. . จังหวัด .......................................................................  รหัสไปรษณีย   ....................................................................

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ................................................................................................................................................................................................

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท....................................................................................................................................................................................................................................................................

โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม  ........................................................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................................................. .. เสียง ดังนี้

  หุนสามัญ  ....................................................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  .............................................................................. เสียง

  หุนบุริมสิทธิ ...................................................................................  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  .............................................................................. เสียง

 (2) ขอมอบฉันทะให

  (1)  ............................................................................................................................................................................... อายุ ........................................................................ ป

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .................................................... 

หรือ

  (2)  .............................................................................................................................................................................. อายุ ....................................................................... ป 

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .................................................... 

หรือ

  (3)  .............................................................................................................................................................................. อายุ ....................................................................... ป 

อยูบานเลขที่ ................................................................................................................  ถนน ......................................................................  ตำบล/แขวง ................................................................

อำเภอ/เขต  ................................................................................................................. จังหวัด  ................................................................. รหัสไปรษณีย  .............................................................

  กรรมการอิสระ        ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ในวันพฤหัสบดี

ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

   มอบฉันทะตามจำนวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

   มอบฉันทะบางสวน คือ

     หุนสามัญ.............................................. หุน      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................................ เสียง

     หุนบุริมสิทธิ.......................................... หุน      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................................ เสียง

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.................................. เสียง

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5



 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555

                             (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     รับรอง.......................เสียง ไมรับรอง.......................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

  วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจำปของคณะกรรมการ 

   และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     รับรอง.......................เสียง        ไมรับรอง.......................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

  วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรผลกำไรและการจายเงินปนผล

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

    รับรอง.......................เสียง        ไมรับรอง.......................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

  วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

    เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

                  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

     ชื่อกรรมการ .............................................................................

     เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

     ชื่อกรรมการ .............................................................................

     เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

     ชื่อกรรมการ .............................................................................

     เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

     ชื่อกรรมการ .............................................................................

     เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

  วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                  เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

  วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

    เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

นายสมภพ อมาตยกุล

นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 

นางวัธนี พรรณเชษฐ 

นายวัฒนา จันทรศร    
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        วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

    เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียง

ของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก

เรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผูรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

        ลงชื่อ  ....................................................................... ผููรับมอบฉันทะ

                 (  ....................................................................... )

หมายเหตุ
(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
(2) ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวใน คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 4 มาพรอมหนังสือมอบฉันทะนี้

หมายเหตุ
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้  ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
    (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนพรอมทั้งหลักฐานของผูถือหุนผูมอบอำนาจ ไดแก
          (ก)  สำเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค
              (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอำนาจไมเกิน 3 เดือน
          (ข)  สำเนาหนังสือเดินทางของผูมีอำนาจลงนามผูกพันผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของหนังสือเดินทาง
    (2.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
    (2.3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 2 เดือนกอนวันเขาประชุม และรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
          พรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถามี)
    (2.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพรอมลงนามรับรอง
    สำเนาถูกตอง โดยเจาของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(5)  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

 

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5



 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ...............................................................................................................................................................................................................

 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 

ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

.....................................................................................................

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง.......................เสียง

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย.......................เสียง        ไมเห็นดวย.....................เสียง  งดออกเสียง.......................เสียง

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

                      เห็นดวย…………… เสียง        ไมเห็นดวย…………….เสียง        งดออกเสียง…………..เสียง

      วาระที่ ......... เรื่อง..............................................................................................................................

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

        เห็นดวย.......................เสียง     ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

        เห็นดวย.......................เสียง     ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

        เห็นดวย.......................เสียง     ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

        เห็นดวย.......................เสียง     ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

         ชื่อกรรมการ ....................................................................................................................................................

        เห็นดวย.......................เสียง     ไมเห็นดวย.....................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)4

เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 5



หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

 

14.  เวนแตที่ไดกำหนดไวในขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

    (ก)  ผูถือหุนทานหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแตละตำแหนง

    (ข)  ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลมากกวาหนึ่งคน

        ในการเลือกตั้งกรรมการแตละตำแหนงไมได

    (ค)  บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ

        การเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้น

        เปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเปนผูถือหุนของบริษัทดวย หรือใหใชวิธีการจับฉลากเพื่อใหไดจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุม

        มิใชผูถือหุนของบริษัท

 

15.  ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหกรรมการออกตามจำนวน

     ใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

 

16.  กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตำแหนงอีกก็ได

 

27.  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน   

    และเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณากำหนด ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวา

    จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได

     

    ความในวรรคหนึ่ง  ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปน

    พนักงานหรือลูกจางของบริษัท

ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

35บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 6



 หมวดที่ 6

การประชุมผูถือหุน

  

31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท  

     จังหวัดใกลเคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

 

34.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดำเนินการดังตอไปนี้

     (ก)  จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ

         เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ

     (ข)  จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนและนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเขาประชุม และ

     (ค)  โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน

 

35.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 ทาน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด    

     และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง

     และจำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในขอ 35 วรรคแรก

     (ก)  ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป

     (ข)  ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งมิไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหคณะกรรมการนัดประชุมใหมโดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม

         แตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามที่กำหนดไวในขอ 35 วรรคแรก

 

36.  ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุมผูถือหุน และจะตองดำเนินการประชุมใหเปนไปตามลำดับระเบียบวาระ

     ที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   

     (ถามี) ซึ่งมาประชุม

      เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด

     จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณา

     เรื่องที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจำเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป โดยกำหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือ

     นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนและนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน

     สามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน

37. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

     (ก)  ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง   

         ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

     (ข)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

         โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

         (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(3) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ

(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน

(5) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
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(7) การออกหุนกู

(8) การควบบริษัท

(9) การเลิกบริษัท

38.  การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทำไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวาหาทานรองขอและที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

     จากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

 

39.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังนี้

(ก)  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจำปของคณะกรรมการ 

(ข)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

(ค)  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจายเงินปนผล

(ง)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

(จ)  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ

(ฉ)  พิจารณากิจการอื่นๆ

37บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ถึง:  ฝายนักลงทุนสัมพันธ / เลขานุการบริษัท

 

หมายเลขโทรสาร:  (66) 2262-4826

อีเมล:   essoIR@exxonmobil.com

ที่อยูของบริษัท:   3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 

ขาพเจาซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงคขอใหบริษัทจัดสงรายงานประจำป 2555 ที่เปนรูปเลมหนังสือ 

(กรุณาทำเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยม) ดังนี้

 

      รายงานประจำป 2555 ฉบับภาษาไทย หรือ

      รายงานประจำป 2555 ฉบับภาษาอังกฤษ

 

ชื่อผูถือหุน :    .............................................................................................................................................................................................

ที่อยู :    เลขที่ ............................................................................ ถนน .........................................................................................................

     ตำบล/แขวง ............................................................... อำเภอ/เขต ................................................................................

     จังหวัด ........................................................................ รหัสไปรษณีย ............................................................................   

โทรศัพท :  

 

 

        ลงชื่อ  ............................................................... 

              ( ............................................................... )

        วันที่    ...............................................................

 

หมายเหตุ:  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนฯ บริษัทไดจัดเตรียมรายงานประจำปที่เปนรูปเลมหนังสือใหแกผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวมประชุมฯ ดังกลาวแลว  

แบบฟอรมขอรับรายงานประจำปที่เปนรูปเลมหนังสือ
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39บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2

เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมได ณ หองควีนสปารค 3 ชั้น 2 ตั้งแตเวลา 13.00 น.

แผนที่สถานที่ประชุม
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 0-2262-4000  www.esso.co.th


