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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
3195/17-29 ถนนพระรำมที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2262-40000 
ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

                   วันที่  21 มีนำคม 2557 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

เรียน    ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย  (1) ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 

    (2) รำยงำนประจ�ำปี 2556 ในรปูแบบซดีี-รอม (ซึง่แสดงงบกำรเงินประจ�ำปี 2556 และรำยงำนกำรตรวจสอบของ      

     ผู้สอบบัญชี) และรำยงำนสรุปประจ�ำปี 2556

    (3) ข้อมลูกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ และได้รบักำรเสนอชือ่เพ่ือให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

     อกีวำระหนึ่ง  

    (4) ค�ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

    (5) ค�ำชีแ้จงเกีย่วกบัหนงัสือมอบฉนัทะในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ และหนงัสอืมอบฉนัทะตำมประกำศกรมพฒันำ

     ธรุกจิกำรค้ำ (ฉบับที่ 5) 

    (6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น

    (7) แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ�ำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ

    (8) แผนที่สถำนที่ประชุม

  ด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั ได้มมีตกิ�ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2557 ในวนัพฤหสับดทีี ่24 เมษำยน 2557 เวลำ 

14.00 นำฬิกำ ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร และ

จำกกำรที่บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2556 

ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัทจึงก�ำหนด

ระเบียบวำระกำรประชุมตำมปกติเพียงดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

ควำมเป็นมำ   บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 

     ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล�ำดับท่ี 1 ทั้งน้ี บริษัทได้จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์

     แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด พร้อมทั้ง

     เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ แล้ว ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใดคัดค้ำนใดๆ   

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
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วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปี
     ทีผ่่านมา รวมทัง้รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุทีผู่ส้อบ
     บัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ควำมเป็นมำ   บรษิทัฯ ได้แสดงรำยงำนเกีย่วกับกำรด�ำเนนิกจิกำร และรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรในรอบปี 2556 และ
     งบดลุและบญัชีก�ำไรขำดทนุประจ�ำปี 2556 ซ่ึงงบดลุและบญัชกี�ำไรขำดทุนดงักล่ำว ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
     ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ในรำยงำนประจ�ำปี 2556 
     ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 2 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำร เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
     รับรอง และเสนองบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุนประจ�ำปี 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
     ตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

วาระที่ 3    พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ควำมเป็นมำ   คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยที่จะพิจำรณำเสนอจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำ
     ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ ภำยหลังจำกกำรจัดสรรทุนส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน 
     ควำมจ�ำเป็น กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อพิจำรณำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
     ท่ีแท้จรงิอำจมคีวำมแตกต่ำง โดยอำจสงูหรอืต�ำ่กว่ำอัตรำทีก่�ำหนดไว้ในนโยบำยดงักล่ำวข้ำงต้น และข้ึนอยู่กบั
     ปัจจัยควำมเสี่ยงเรื่องต่ำงๆ

     ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี 2556 บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจ�ำนวน 377,928,535 บำท คณะกรรมกำร
     จงึเสนอให้งดกำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลส�ำหรบัปี 2556 และด้วยเหตผุลประกำรเดยีวกัน บรษิทัจึงไม่สำมำรถ
     จัดสรรผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2556 เป็นทุนส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติ บรษิทัมหำชน
     จ�ำกัด พ.ศ. 2535

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เน่ืองจำกบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำกผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี 2556  ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดกำรจ่ำย

     เงินปันผลส�ำหรับปี 2556

วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

ควำมเป็นมำ   ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) และข้อบังคับของบรษัิทฯ ก�ำหนดว่ำ
     ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึง่ในสำมเป็นอัตรำ และกรรมกำรซึง่พ้นจำก
     ต�ำแหน่ง สำมำรถได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง โดยในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี 2557 กรรมกำร
     ที่ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระมีจ�ำนวน 4 ท่ำน คือ (1) นำยซี จอห์น อัทนัส กรรมกำร (2) นำยมงคลนิมิตร 
     เอื้อเชิดกุล กรรมกำร และ (3) นำยอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมกำร และ (4) นำยชัย  แจ้งศิริกุล กรรมกำร

     จำกกำรท่ีบรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินกำรเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม เพือ่เข้ำรบักำร
     พจิำรณำคดัเลอืกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีถงึครำวต้องออกตำมวำระ นบัตัง้แต่วันที ่3 ธนัวำคม 
     2556 ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก�ำหนดน้ัน ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น
     รำยใดเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
     แต่อย่ำงใด เน่ืองจำก ปัจจบุนับรษิทัฯ  ยงัไม่ได้จดัให้มคีณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้ร่วมกนั
     พิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ 
     รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ และเห็นควรเสนอให้กรรมกำรที่ต้องออก
     จำกต�ำแหน่งตำมวำระเหล่ำนี้ ได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ข้อมูลของ
     กรรมกำรดังกล่ำว ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร เน่ืองจำกนำยซ ีจอห์น อทันัส นำยมงคลนิมติร เอือ้เชดิกลุ นำยอดศิกัดิ ์แจ้งกมลกลุชัย และ นำยชยั แจ้งศริกิลุ 
     เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
     และมีประสบกำรณ์ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำร จึงเห็นควรให้กรรมกำรที่ต้องออก
     จำกต�ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำว กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ควำมเป็นมำ    เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรได้พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ
      ที่เหมำะสม รวมถึงจ�ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก�ำหนด          

     ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำซึ่งเท่ำกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2556 ดังต่อไปนี้

 

                      ปี 2557 (ปีที่เสนอ)                  ปี 2556

                                       (บำท/เดือน)               (บำท/เดือน)

 (1) กรรมกำรซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย 166,667 บำท 166,667 บำท

 (2) กรรมกำรซึ่งมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย 133,334 บำท 133,334 บำท

 (3) โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมในข้อ (1) และ (2) ข้ำงต้น กรรมกำรผู้ซึ่ง  

  ได้รับค่ำตอบแทนต่ำงหำกจำกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

  ของบริษัทฯ ส�ำหรับกำรท�ำงำนเต็มเวลำประเภทใดๆ ไม่มี ไม่มี

ควำมเหน็คณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ

วาระที่ 6    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ควำมเป็นมำ   โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี    
     จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
     และก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี้

     1) นำงณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3430 นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
      เลขท่ี 3271 และนำยศิระ อินทรก�ำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3610 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์
      คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด 

      อนึง่ ผูส้อบบญัชดีงักล่ำว เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมของบรษิทัฯ ทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยด้วย

     2) ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ : บริษัทที่เป็นส�ำนักงำนบัญชีและผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้น ไม่มี
      ควำมสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษัิทฯ / ผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่ำว

     3) นำงณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบัญชรีบัอนุญำต เลขที ่3430 เป็นผูส้อบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็
      ต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ในปี 2553 2554 2555 และ 2556 ส่วนนำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชี
      รับอนุญำตเลขท่ี 3271 และนำยศิระ อินทรก�ำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3610 ยังไม่เคยเป็น
      ผู้สอบทำนหรือตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ 

     4) ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี : จ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 4,500,000 บำท เท่ำกบัค่ำตอบแทนในปี 2556 ซ่ึงได้ผ่ำน
      กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว โดยมีรำยละเอียดดังนี้

   



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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                                ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                       ปี 2557 (ปีที่เสนอ)                   ปี 2556

      

 ค่ำตอบแทนส�ำหรับปี (บำท) 4,500,000 4,500,000 

 ค่ำบริกำรอื่น (บำท)  ไม่มี ไม่มี

 รวม (บำท)    4,500,000   4,500,000 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้นำงณฐพร   พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3430 นำยสมชำย 

     จณิโณวำท ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่3271 และนำยศริะ อนิทรก�ำธรชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3610 

     บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมอบหมำยให้คนหนึ่ง

     คนใดเป็นผู้ท�ำกำรตรวจสอบ และให้ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อได้ค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ 

     ที่เหมำะสม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 4,500,000 บำท 

     ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จงึขอเชญิท่ำนผูถ้อืหุน้เข้ำร่วมประชุมในวนั  เวลำ  และสถำนทีดั่งกล่ำว หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่

เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โปรดกรอกข้อควำมและลงลำยมือชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมำพร้อมนี ้และส่งมอบหนงัสอื

มอบฉันทะแก่ผู้ที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม

     

             ขอแสดงควำมนับถือ                    

             

    

            (นำยซี จอห์น อัทนัส) 

                                                                                                   ประธำนกรรมกำร
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                                   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556
          
 

วัน เวลาและสถานที่  :  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน 2556 เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปำร์ค 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นำยซี จอห์น อัทนัส  ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำยมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมกำร กรรมกำรประเมินผลงำน และผู้จัดกำรกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

3. นำยยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมกำร และผู้จัดกำรกำรตลำดขำยปลีก

4. ดร.คุรุจิต นำครทรรพ กรรมกำรอิสระ

5. นำยสมภพ อมำตยกุล กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

6. นำงวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

7. นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรประเมินผลงำน และกรรมกำรตรวจสอบ

8. นำงรำตรีมณี ภำษีผล กรรมกำร และผู้จัดกำรกำรเงินและภำษี

9. นำยอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนำกุล กรรมกำร และผู้จัดกำรฝ่ำยวิชำกำร

10. นำยอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย  กรรมกำร และผู้จัดกำรโรงกลั่น

11. นำยวัฒนำ จันทรศร กรรมกำร และกรรมกำรประเมินผลงำน

12. นำยสมเจตน์ สำยฝน กรรมกำร และผู้จัดกำรฝ่ำยขำยเคมีภัณฑ์

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นำยชำญ  อิทธิถำวร ผู้จัดกำรนักลงทุนสัมพันธ์ฺ

2. นำยชัย  แจ้งศิริกุล ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

3. นำยชำญณรงค์  เจนจิตมั่น ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยอุตสำหกรรมและขนส่ง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นำยพงษ์ทวี  รัตนโกเศศ  ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

2. นำยประดิษฐ์  สหชัยยันต์ ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยสำกล จ�ำกัด

3. นำยศุภชัย  อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษำกฎหมำยบริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยสำกล จ�ำกัด

เริ่มการประชุม  :     

 คุณซี จอห์น อัทนัส ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนฯ ได้เชิญให้คุณชำญ 

อิทธิถำวร เป็นผู้ด�ำเนินกำรประชุม และอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละวำระกำรประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และให้คุณมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล 

เป็นผู้ตอบค�ำถำม หรือเป็นผู้พิจำรณำเลือกกรรมกำรที่จะเป็นผู้ตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้น

 ประธำนฯ แถลงว่ำ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

 ประธำนฯ แถลงว่ำ จำกกำรทีบ่รษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินกำรเสนอเรือ่ง เพือ่บรรจเุป็นระเบยีบวำระกำรประชมุ ผ่ำนทำง

เว็บไซต์ของบรษิทัระหว่ำงวนัท่ี 16 พฤศจกิำยน 2555 ถงึวนัที ่13 กมุภำพนัธ์ 2556 ปรำกฏว่ำ ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชมุ

เพ่ิมเตมิ ดงันัน้ กำรประชมุในคร้ังน้ี จะพจิำรณำเฉพำะเรือ่งตำมทีป่รำกฏไว้ในระเบยีบวำระกำรประชมุ ของหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้

ซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้ลงประกำศไว้ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ประธำนฯ ได้เชิญให้คุณชำญแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม 

ตำมที่ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์ และขั้นตอนกำรลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

วันที่ 25 เมษำยน 2556



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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 คุณชำญ (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงว่ำ บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 17,075,181,200.40 บำท (หนึ่งหมื่น

เจ็ดพันเจ็ดสิบห้ำล้ำนหน่ึงแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสองร้อยบำทสี่สิบสตำงค์) ประกอบด้วยหุ้นสำมัญที่ออกและจ�ำหน่ำยแล้ว จ�ำนวน 

3,460,858,000 หุน้ (สำมพนัสีร้่อยหกสบิล้ำนแปดแสนห้ำหมืน่แปดพนัหุน้) และจำกข้อมลูทีป่รำกฏบนจอโปรเจคเตอร์ มีผูถ้อืหุ้นมำเข้ำ

ร่วมประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 347 คน ผูรั้บมอบฉนัทะจ�ำนวน 447 คน รวมทัง้สิน้ 794 คน นบัรวมจ�ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,724,139,239 หุน้ 

(สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นเก้ำพันสองร้อยสำมสิบเก้ำหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำย

แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท

 ก่อนที่เริ่มกำรประชุม คุณชำญได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีนำยศุภชัย อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษำกฎหมำยจำก

บรษิทั ท่ีปรึกษำกฎหมำยสำกล จ�ำกดั ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบกำรประชมุอิสระ และพยำนในกำรนบัคะแนน และนำยจิรพฒัน์ จไุรทอง 

อำสำสมัครเป็นพยำนในกำรนับคะแนน 

 จำกนั้น คุณชำญได้สรุปให้ที่ประชุมทรำบ เกี่ยวกับขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนน ดังต่อไปนี้

 - หลงัจำกทีไ่ด้มกีำรน�ำเสนอในแต่ละวำระแล้ว ก่อนทีจ่ะมกีำรลงมตใินแต่ละวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สอบถำม 

หรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้น ๆ  ตำมควำมเหมำะสม ให้ผู้ถือหุ้นพูดผ่ำนไมโครโฟน โดยระบุชื่อ นำมสกุล 

ให้ชดัเจนทกุคร้ัง พร้อมกบัระบวุ่ำเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ เพือ่ให้บรษิทัจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุได้ถกูต้อง และขอให้ผูถ้อืหุ้น

ตั้งค�ำถำมให้กระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ำนอื่นได้มีโอกำสสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น

 - ท่ำนประธำนฯ ได้มอบหมำยให้คุณมงคลนิมิตร เป็นผู้ตอบค�ำถำมหรือหำกคุณมงคลนิมิตรเห็นสมควร คุณมงคลนิมิตรอำจ 

มอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนท่ีเก่ียวข้องกับค�ำถำมน้ันๆ เป็นผู้ตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้น หำกข้อซักถำมไม่ตรงตำมวำระกำรประชุม 

คุณมงคลนมิติรอำจขออนุญำตตอบค�ำถำมน้ันๆ ภำยหลังจำกทีไ่ด้มกีำรน�ำเสนอวำระทีเ่กีย่วข้องนัน้ เพือ่ให้ข้อมลูแก่ผูถ้อืหุน้ตำมวำระ

กำรประชุม

 - หลงัจำกกำรซกัถำมและกำรตอบข้อซักถำมสิน้สดุลง ประธำนฯ จะขอให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้แต่ละท่ำนสำมำรถ

ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวำระ โดยในกำรออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง 

 - ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนท่ำนผู้ถือหุ้น  

ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่จ�ำเป็นต้องส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

 - เจ้ำหน้ำที่จะน�ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ไปหักออกจำกจ�ำนวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้ำร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ 

จะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้นๆ  

 - ส�ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำร บริษัทจะท�ำกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล แต่ในกำรเก็บบัตรลงคะแนน  บริษัทจะเก็บ

บัตรลงคะแนนของกรรมกำรทุกคนในครำวเดียวกันเมื่อจบวำระ

 เนือ่งจำกไม่มคี�ำถำมหรอืควำมคดิเหน็ใดๆ เกีย่วกบัขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนบัคะแนน  ประธำนฯ จงึเริม่ด�ำเนนิกำร

ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555

 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ วำระที่ 1 คือ กำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 

2555 และเชิญให้คุณชำญเป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้แก่ที่ประชุม เป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

 คุณชำญ (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ได้จัดให้มีขึ้นเม่ือวันท่ี 26 

เมษำยน 2555 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

ซ่ึงคณะกรรมกำรได้มคีวำมเหน็ว่ำ ผูถ้อืหุน้ควรมมีตริบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2555 ตำมทีเ่สนอ และเปิดโอกำส

ให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวำระนี้  
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 เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นจำกผู้ถือหุ้น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ     

ผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2555 โดยคณุชำญได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่ำ ระเบียบวำระนีต้้องได้รบัมติของทีป่ระชมุด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้

ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรำยงำน

   กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

   รับรอง : 2,723,948,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9746

   ไม่รับรอง : 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

   งดออกเสียง : 684,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0251

   รวม* : 2,724,640,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   *บัตรเสีย	 2,000	 เสียง

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

   รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

   ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ วำระที่ 2 คือ พิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำร ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน

กิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมท้ังรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และได้เชิญให้คุณชำญเป็นผู้อธิบำยรำยละเอียด                

ที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แก่ที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

 คุณชำญ (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมทีก่�ำหนดไว้ในมำตรำ 113 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกดั 

พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 คณะกรรมกำรได้จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำร เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่

ผ่ำนมำ รวมทัง้ รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และตำมทีก่�ำหนดไว้ในมำตรำ112 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 

และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 คณะกรรมกำรได้จัดท�ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือ

เชิญประชมุตำมสิง่ทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที ่2 และได้จดัให้มรีำยงำนประจ�ำปีในรูปแบบหนงัสอืให้แก่ผูถ้อืหุน้ ณ สถำนทีป่ระชุม คณะกรรมกำร

มคีวำมเห็นว่ำผู้ถือหุ้นสมควรมีมติรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

รวมทั้งรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว  

 บริษัทได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประจ�ำปี 2555 ในรูปของวิดีทัศน์ ควำมยำวประมำณ 11 นำที ต่อผู้ถือหุ้น

 ภำยหลังผู้ถือหุ้นรับชมวิดีทัศน์ คุณสมภพ อมำตยกุล กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รำยงำนผลกำร

ตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

 - คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียหรือหุ้นในบริษัท ในรอบปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้สอบทำนงบกำรเงนิ ควำมพอเพยีงในกำรเปิดเผยข้อมลู และควำมพอเพียงในกำรควบคุมภำยใน โดยได้น�ำข้อสงัเกตท่ีได้รับจำกผูถ้อืหุ้น

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ยังได้สอบทำนนโยบำย

บญัช ีหรอืกำรตัง้ส�ำรอง รวมถงึกำรตดับญัชทีรพัย์สนิ เพือ่ตรวจสอบถงึรำยกำรควำมผดิปกติ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบควำมผดิปกติ

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ และมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน

ทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมเพียงพอดี และภำยหลังกำรสอบทำนกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบว่ำมีกำรปรับปรุง

บัญชีอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

  



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2556
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 - ในเร่ืองกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบกำรทุจริตหรือปัจจัยที่อำจกระทบประสิทธิภำพใน              
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยในทุกไตรมำส ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ต้องน�ำผลกำรตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้สอบทำน เพือ่เสนอค�ำแนะน�ำหรอืแนวทำงแก้ไข คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำ บรรดำค�ำแนะน�ำหรือเรือ่งทีเ่สนอให้แก้ไข ได้รับกำร
ปฏิบัติอย่ำงครบถ้วน จึงสรุปได้ว่ำ กำรตรวจสอบภำยในมีควำมเพียงพอและเหมำะสม

 - ในเร่ืองกำรจัดท�ำคูมื่อบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้สอบทำนเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท และพบว่ำ
บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งมีมำตรฐำนสำกล และบริษัทได้น�ำระบบนี้ มำปรับใช้กับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท โดยมี
กำรจัดท�ำคู่มือ กำรสอบทำนควำมเสี่ยง กำรจัดระดับควำมเสี่ยง นอกจำกนี้ ควำมเสี่ยงซึ่งอยู่ในระดับสูง ยังได้รับควำมสนใจและมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม และ

 - เรือ่งสดุท้ำยคอื ควำมเหมำะสมในธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัและบรษัิทแม่ เช่น กำรจดัซือ้น�ำ้มนัดบิ รำคำ รวมถงึกำรกูย้มืเงนิจำก
บริษทัทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งดงักล่ำว และภำยหลงักำรตรวจสอบและสอบทำน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ไม่พบควำมผิดปกต ิรำยกำรท่ีจดัท�ำระหว่ำงบรษัิทกบับริษัทแม่ เป็นกำรจดัท�ำภำยใต้เง่ือนไขธุรกิจตำมปกติ และอยูบ่นพืน้ฐำน
ที่เท่ำเทียมกันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น

ค�าถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้  :

นายจิระพันธ์ บัวบูชา - ผู้ถือหุ้น

 • รำยงำนประจ�ำปี 2555 หน้ำ 21 แสดงให้เหน็ว่ำบรษิทัมรีำยได้เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 20 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรำยได้ประจ�ำปี 2554 
  แต่ปรำกฏว่ำในปีนี้ บริษัทมีก�ำไรจำกกำรขำยลดลงถึง 2,900 ล้ำนบำท และขำดทุนรวมถึง 1,700 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังมี
  หนีส้นิทีอ่ำจเกิดขึน้จำกคดคีวำมสงูถึง 436 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำ บรษัิทแม่ได้แสดงควำมกงัวลหรือมข้ีอเสนอแนะทีส่ำมำรถ
  เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นทรำบได้หรือไม่ อย่ำงไร

  - คณุมงคลนิมติรได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ำ หำกพจิำรณำผลประกอบกำรประจ�ำปี 2555 อย่ำงละเอียดแล้ว ผูถ้อืหุน้จะพบว่ำ
   บริษัทมีก�ำไรจำกธุรกิจกำรกลั่นและจ�ำหน่ำยน�้ำมันโดยในปี 2555 บริษัทมีปริมำณกำรกลั่นสูงสุด นับตั้งแต่บริษัทน�ำหุ้น
   เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำม บรษัิทประสบภำวะขำดทนุสต็อกน�ำ้มนัเนือ่งจำกรำคำ
   น�ำ้มันลดต�ำ่ลงจำกสิน้ปี 2554 เมือ่คดิเป็นเงนิบำท ซ่ึงเป็นปัจจยัทีบ่รษัิทไม่สำมำรถควบคุมได้ อีกท้ัง บรษัิทยงัต้องตัง้ส�ำรอง
   ส�ำหรบัสทิธิประโยชน์ทำงภำษลีดลงในปี 2555 จงึส่งผลให้ผลประกอบกำรประจ�ำปี 2555 ตดิลบจ�ำนวน 1,700 ล้ำนบำท

 • โรงกลั่นในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคที่เป็นของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลมีจ�ำนวนเท่ำไหร่

  - คุณมงคลนิมิตรได้แจ้งว่ำ โรงกลั่นในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคที่เป็นของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลมี 3 แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ใน
   ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย 

 • “รำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ได้ท�ำสัญญำแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรู้” ซึ่งมีจ�ำนวนประมำณ 830 ล้ำนบำท ท่ีระบุในรำยงำนประจ�ำปี 2555 
  หน้ำ 96 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทที่ 30 คือรำยกำรอะไร

  - คณุชยั ผูจ้ดักำรบญัช ีได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ำภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทนุดงักล่ำว เกีย่วข้องกบักำรลงทนุในโครงกำรต่ำงๆ 
   ส่วนใหญ่เพือ่ปรบัปรงุโรงกลัน่ ซึง่ได้มกีำรท�ำสญัญำกบัผู้รบัเหมำแล้ว แต่ยงัไม่ได้เริม่งำน ซึง่โครงกำรหลกัได้แก่โครงกำร
   สร้ำงหน่วยบ�ำบัดน�้ำเสีย (Biological Oxidization Project) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องด�ำเนินโครงกำรนี้ให้เสร็จภำยใน 2 ปี 
   หลังจำกกำรเชื่อมต่อระบบของโครงกำร Euro 4 ตำมข้อก�ำหนดของภำครัฐ

 • ขอทรำบควำมเห็นของผูส้อบบญัชี เก่ียวกับหมำยเหตุประกอบงบที ่34 ภำระผกูพนัในกำรรือ้ถอนสนิทรพัย์ ทีป่รำกฎในรำยงำน
  ประจ�ำปีหน้ำ 103 ว่ำกำรไม่ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรือ้ถอนสนิทรพัย์และปรบัสภำพให้คืนกลบัดังกล่ำว เป็นกำรปฏบิตัิ
  ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ฉบับที่ 16  เรื่องที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ปรับปรุง 2552  ครบถ้วนมำกน้อยเพียงใด

  - คุณพงษ์ทวีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส”) ได้ชี้แจงว่ำ ทำง 
   ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส ได้มกีำรสอบทำนรำยกำรดังกล่ำว และข้อสมมติฐำนของทำงผูบ้รหิำรแล้ว และมคีวำมเหน็ว่ำ

   เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ฉบับที่ 16 
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 เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำร ที่เสนอต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในปี 2555 รวมทั้งรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีดังกล่ำว โดยวำระนี้ ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรำยงำน
    ของคณะกรรมกำร ทีเ่สนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบักำรด�ำเนนิกจิกำรในปี 2555 รวมทัง้รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร
    และอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 
    รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

    รับรอง :  2,727,807,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9735

    ไม่รับรอง :  13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004

    งดออกเสียง :  709,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0260

    รวม* :  2,728,545,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

    *บัตรเสีย	 	 15,000	 เสียง

วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ วำระที่ 3 คือ พิจำรณำจัดสรรผลก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล และเชิญให้คุณชำญเป็นผู้อธิบำย
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แก่ที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ  

 คุณชำญ (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2555 บริษัทขำดทุนสุทธิ 1,698 
ล้ำนบำท บริษัทจึงไม่จัดสรรผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2555 เป็นทุนส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด 
พ.ศ. 2535 

 ส�ำหรับกำรพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผล คณุชำญได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่ำ บริษัทมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปใีห้แกผู่ถ้อืหุน้ใน
อัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธภิำยหลงัจำกกำรจดัสรรทนุส�ำรองต่ำงๆ ทกุประเภทและขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทนุ ควำมจ�ำเป็น 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจำณำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทได้แสดงตำรำงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลบนจอโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ดังนี้
  
 ปี 2555 ปี 2554
 (ปีที่เสนอ) (ปีที่ผ่านมา)

1.  (ขำดทุน)/ก�ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) (1,698) 941

2.  จัดสรรเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) - 35

3.   จ�ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,461 3,461

4.   เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.05 0.25

 4.1 เงินปันผลระหว่ำงกำล - 0.20

 4.2 เงินปันผลเพิ่มเติม - 0.05

5.   รวมเงินปันผลประจ�ำปีจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท) 173 865

6.  อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก�ำไรสุทธิหลังจำกกำรจัดสรร     

 เป็นส�ำรองตำมกฎหมำย (ร้อยละ) - 92

  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

  



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2556
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 คุณชำญได้แจ้งว่ำ เน่ืองจำกบริษัทมีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรภำยหลังกำรจัดสรรทุนส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภท ณ วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2555 เป็นจ�ำนวน 600 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรจึงขอให้ท่ีประชมุอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ 0.05 บำท (ห้ำสตำงค์)  ต่อหุ้น 

โดยจ่ำยให้ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุ้นรวมกนัท้ังหมดโดยประมำณ 3,461 ล้ำนหุน้ รวมเป็นจ�ำนวนเงินปันผลประจ�ำปีทัง้สิน้ 173,042,900 ล้ำนบำท

(หนึง่ร้อยเจ็ดสบิสำมล้ำนสีห่มืน่สองพนัเก้ำร้อยบำท) โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลท่ีขออนมุตันิี ้คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดวนัก�ำหนดรำยชือ่ผู้ถือหุ้น   

ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันท่ี 3 พฤษภำคม 2556 และปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรำยชื่อตำม

มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 7 พฤษภำคม 2556 โดยให้จ่ำยเงินปันผลในวันที่

23 พฤษภำคม 2556 ตำมล�ำดบั โดยผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นบคุคลธรรมดำ จะไม่สำมำรถขอเครดิตจำกเงินปันผลในปีนีไ้ด้ เนือ่งจำกบรษิทัยงัคง

มีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมอยู่

 เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นมีมติไม่จัดสรรผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2555 เป็นทุนส�ำรองตำม

มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2555 ในอัตรำ 0.05 บำท 

(ห้ำสตำงค์) ต่อหุน้ ให้แก่ผูถ้อืหุ้นทุกรำยท่ีมรีำยชือ่ปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ วนัก�ำหนดรำยช่ือผูถ้อืหุน้ท่ีมี

สทิธไิด้รบัเงนิปันผล รวมเป็นจ�ำนวนเงนิ 173,042,900 บำท (หนึง่ร้อยเจด็สบิสำมล้ำนสีห่มืน่สองพนัเก้ำร้อยบำท) โดยให้จ่ำยเงนิปันผล

ในวันที่ 23 พฤษภำคม 2556 โดยนำยชำญได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระนี้ต้องได้รับมติของท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ    

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้ 

   (1)  ไม่จัดสรรผลกำรด�ำเนินงำนเป็นเงนิทนุส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 และ 

   (2) อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2555 ในอัตรำ 0.05 บำท (ห้ำสตำงค์) ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยท่ีมีรำยชื่อ

    ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

   รับรอง : 2,727,713,752 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9671

   ไม่รับรอง : 23,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008

   งดออกเสียง : 872,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0319

   รวม* : 2,728,610,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   *บัตรเสีย	 -	 เสียง

วาระที่ 4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

 ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ วำระที ่4 คอื พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนท่ีออกตำมวำระ และเชญิให้นำยชำญ

เป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวำระนี้ ต่อที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

 คุณชำญ (ในนำมประธำนฯ) แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 และ 16 ก�ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม และ

กรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งสำมำรถได้รับเลือกให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 นี้    

มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระจ�ำนวน 4 ท่ำน

 คุณชำญได้แจ้งว่ำ ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556 บริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของบริษัท

เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้เสนอรำยชือ่บคุคลท่ีเหน็ว่ำเหมำะสม เพือ่เข้ำรบักำรคัดเลอืกเป็นกรรมกำรของบรษัิท ในทีป่ระชมุสำมญัผูถ้ือหุ้น

ประจ�ำปี 2556 แต่ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ใดเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำรเข้ำมำ  
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 เนื่องจำกกรรมกำรที่ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระมีจ�ำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำยสมภพ อมำตยกุล (2) นำยสมิทธิ์ 

เทียมประเสรฐิ (3) นำงวธันี พรรณเชษฐ์ และ (4) นำยวฒันำ จนัทรศร เป็นผูม้คีณุสมบตัติำมทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชน

จ�ำกดั พ.ศ. 2535 และมคีวำมรูค้วำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท  คณะกรรมกำรจงึเห็นควรเสนอ

ให้กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระดังกล่ำว กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

 ในวำระนี ้ให้ทีป่ระชมุพจิำณำเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนจะต้องได้รบัมตขิองทีป่ระชุมด้วยคะแนน

เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง

  4.1  ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรท่ำนแรกที่ต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

    เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง คือ นำยสมภพ อมำตยกุล ประวัติโดยสังเขปของนำยสมภพ อมำตยกุล ปรำกฏบนจอ

    โปรเจคเตอร์และเอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

    เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นใดๆ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นำยสมภพ อมำตยกุล 

    กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   อนุมัติแต่งตั้งให้นำยสมภพ อมำตยกุล กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

   อนุมัติ : 2,727,210,255 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9468

   ไม่อนุมัติ : 664,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0243

   งดออกเสียง : 784,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0287

   รวม* : 2,728,738,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   *บัตรเสีย	 79,000	 เสียง	  

  4.2 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรท่ำนต่อมำที่ต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

   เป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง คือ นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ ประวัติโดยสังเขปของนำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ ปรำกฏบน

   จอโปรเจคเตอร์และเอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   เนือ่งจำกไม่มคี�ำถำมหรอืควำมคิดเหน็ใดๆ ประธำนฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุมมีติอนุมติัแต่งต้ังให้นำยสมทิธ์ิ เทยีมประเสรฐิ 

   กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง

    มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    อนุมัติแต่งตั้งให้นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,727,307,255 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9476

 ไม่อนุมัติ : 664,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0243

 งดออกเสียง : 764,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0280

 รวม* : 2,728,738,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

 *บัตรเสีย	 2,000	 เสียง  

  4.3 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรท่ำนต่อมำที่ต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

   เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึง่ คอื นำงวธัน ีพรรณเชษฐ์ ประวตัโิดยสงัเขปของนำงวธันี พรรณเชษฐ์ ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์

   และเอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นใดๆ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นำงวัธนี พรรณเชษฐ์ 

   กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง
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    มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    อนุมัติแต่งตั้งให้นำงวัธนี พรรณเชษฐ์ กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

    อนุมัติ :  2,727,290,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9469

    ไม่อนุมัติ :  664,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0243

    งดออกเสียง :  784,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0287

    รวม* :  2,728,738,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   	 *บัตรเสีย	 	 -	 เสียง  

  4.4 ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชมุว่ำ กรรมกำรท่ำนสดุท้ำยทีต้่องออกตำมวำระและได้รบักำรเสนอให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

   เป็นกรรมกำรอกีวำระหน่ึง คอื นำยวฒันำ จันทรศร ประวติัโดยสงัเขปของนำยวฒันำ จนัทรศร ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์

   และเอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นใดๆ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นำยวัฒนำ จันทรศร 

   กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   อนุมัติแต่งตั้งให้นำยวัฒนำ จันทรศร กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,727,211,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9440

 ไม่อนุมัติ : 747,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0274

 งดออกเสียง : 779,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0285

 รวม : 2,728,738,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

	 *บัตรเสีย	 -	 เสียง	

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุวำ่ วำระที่ 5 คือ พจิำรณำอนมุัตกิ�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และไดเ้ชญิให้คณุชำญเปน็ผู้อธบิำย

รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวำระนี้ ต่อที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

 คุณชำญ (ในนำมของประธำนฯ) ชีแ้จงว่ำ ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรได้พจิำรณำปัจจัยต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม 

ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรของบริษัทอื่นๆ ทั่วไปได้รับ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมแนวทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำดังต่อไปนี้ 

 1) กรรมกำรผู้ซึง่ได้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษัิทหรอืบรษิทัในเครอื ส�ำหรับกำรท�ำงำนเตม็เวลำประเภทใดๆ จะไม่ได้รบัค่ำตอบแทน

  เพิ่มเติมจำกกำรเป็นกรรมกำร กล่ำวคือ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่ำง ๆ  ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับเพียงเงินเดือน

  และสวสัดกิำรส�ำหรบักำรท�ำงำนในต�ำแหน่งต่ำงๆ โดยมิได้รบัค่ำตอบแทนใดๆ เพิม่เตมิจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัอกี

 2) กรรมกำรซึ่งไม่ใช่พนักงำนของบริษัทหรือบริษัทในเครือ และมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ จะได้รับค่ำตอบแทน

  รำยเดือนในอัตรำเดือนละ 133,334 บำท 

 3) กรรมกำรตรวจสอบ จะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนในอัตรำเดือนละ 166,667 บำท 

  ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรข้อ 2) และ 3) ข้ำงต้นมีอัตรำเดียวกันกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2555
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ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

นายประเสริฐภพ บวรไพโรจน์ - ผู้ถือหุ้น

 • นำยประเสรฐิภพเสนอแนะว่ำ ในเอกสำรเชิญประชมุในวำระที ่5 น่ำจะมกีำรแสดงรำยละเอียดเกีย่วกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร

  เป็นตำรำงเพือ่เปรยีบเทียบจ�ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรทีไ่ด้รบัในปีทีผ่่ำนมำ และทีจ่ะเสนอให้ทีป่ระชมุอนมุตัใินปีนี ้เพือ่ให้

  ผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำได้ง่ำยขึ้น

นางสจีรัตน์ เมธีสุวภาพ - ผู้ถือหุ้น

 • นำงสจีรัตน์ เมธีสุวภำพเสนอแนะว่ำ บริษัทควรจัดเตรียมคูปองน�้ำมันให้เป็นของก�ำนัลแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม และ

  อยำกให้ปรับปรุงรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทให้อ่ำนง่ำยขึ้นกว่ำเดิม

  เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ท้ังน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ระเบียบวำระน้ี จะต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมอนุมัติ

   ค่ำตอบแทนกรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,728,123,988 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9705

 ไม่อนุมัติ : 97,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0035

 งดออกเสียง : 705,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0258

 รวม* : 2,728,927,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

 *บัตรเสีย	 -	 เสียง  

วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำวำระที ่6 คอื พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละก�ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญช ีและได้เชญิ

ให้คุณชำญเป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบในวำระนี้ ต่อที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

  คุณชำญ (ในนำมประธำนฯ) ชีแ้จงว่ำ ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อที ่39 และ 49 ก�ำหนดให้ท่ีประชมุสำมัญผูถื้อหุ้นประจ�ำปี พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�ำหนดจ�ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชทีกุปี 

  คณะกรรมกำรบริษทั โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนมุติัแต่งต้ังนำงณฐพร 

พนัธ์ุอดุม ผูส้อบบญัชรัีบอนญุำต เลขที ่3430 นำยสมชำย จณิโณวำท ผูส้อบบัญชีรบัอนญุำต เลขที ่3271 และนำยศิระ อินทรก�ำธรชัย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3610 จำกบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่ง

คนใดดังกล่ำว เป็นผู้ท�ำกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2556 อนึ่ง นำงณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3430 เป็นผู้สอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ของบริษัทในปี 2553 - 2555 ส่วนนำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3271 และนำยศิระ อินทรก�ำธรชัย ผู้สอบบัญชี

รับอนุญำต เลขที่ 3610 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์

เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอข้ำงต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

  คุณชำญ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ จำกกำรพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่เหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัท โดยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 4,500,000 บำท ซึ่งเป็น

ค่ำตอบแทนในอัตรำเดียวกันกับค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำ  

  



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2556
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  เนือ่งจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคดิเห็นใดๆ ประธำนฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุพจิำรณำแต่งต้ังผูส้อบบัญชแีละก�ำหนดค่ำตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีตำมที่เสนอ โดยในระเบียบวำระน้ีต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง   

   นำงณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3430 นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3271 

   และนำยศริะ อนิทรก�ำธรชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่3610 จำกบรษัิท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกดั 

   เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และมอบหมำยให้ผูส้อบบญัชคีนหนึง่คนใดดงักล่ำว เป็นผูท้�ำกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็น

   ต่องบกำรเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และให้ได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินจ�ำนวน 

   4,500,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,725,651,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8799

 ไม่อนุมัติ : 2,530,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0927

 งดออกเสียง : 745,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0273

 รวม* : 2,728,927,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

 *บัตรเสีย	 -	 เสียง  

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจำรณำ ประธำนฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดง

ควำมคิดเห็น

ค�าถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

นายประเสริฐภพ บวรไพโรจน์และนางสุนีย์ ครุจิตร - ผู้ถือหุ้น

 • นำยประเสรฐิภพและนำงสนีุย์ได้แสดงควำมคดิเหน็ว่ำ บรษัิทควรปรบัปรงุระบบประชำสมัพนัธ์ และลกูค้ำสมัพนัธ์ เนือ่งจำก

  ประสบปัญหำระบบคู่สำยไม่ว่ำงตลอดเวลำ 

นายประเสริฐภพ บวรไพโรจน์ - ผู้ถือหุ้น

 • อ้ำงถึงงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 หน้ำ 62 เหตุใดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน

  ของบริษัทจึงขำดทุน 3 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2554 บริษัทมีรำยได้ที่ไม่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนสูงถึง 72 ล้ำนบำท

 • คุณชัย ผู้จัดกำรบัญชี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ ในปี 2555 เป็นผลขำดทุนจำกกำรขำยหรือถูกเวนคืนที่ส�ำหรับบริษัทที่ดินที่เป็น    

  ที่ตั้งสถำนีบริกำรจ�ำนวน 3 ล้ำนบำท  ส่วนในปี 2554 เป็นกำรขำยที่ดินบำงส่วนเช่นกัน แต่มีก�ำไรจำกกำรขำยเป็นจ�ำนวน

  ประมำณ 26 ล้ำนบำท  และบริษัทได้รับค่ำดอกเบี้ยจำกกรมสรรพำกรส�ำหรับกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซ่ึงช�ำระคืนให้แก่

  บริษทัช้ำกว่ำก�ำหนด เป็นจ�ำนวนประมำณ 46 ล้ำนบำท  ในปี 2554 บรษัิทจึงมรีำยได้ทีไ่ม่เกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำน 72 ล้ำนบำท

 • เหตุใดผลประกอบกำรปี 2555 จึงแตกต่ำงจำกปี 2554 เป็นอย่ำงมำก

 • คุณมงคลนิมิตร กล่ำวโดยสรุปต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2555 บริษัทมีก�ำไรจำกธุรกิจกำรกลั่นและจ�ำหน่ำยน�้ำมัน แต่บริษัทได้รับ

  ผลกระทบจำกกำรขำดทุนสต็อกน�้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจำกรำคำน�้ำมันลดต�่ำลงจำกสิ้นปี 

  2554 เมื่อคิดเป็นเงินบำท และเมื่อเปรียบเทียบรำคำน�้ำมันในปลำยปีเป็นเงินบำท อีกทั้ง บริษัทยังต้องตั้งส�ำรองส�ำหรับสิทธิ

  ประโยชน์ทำงภำษีลดลงในปี 2555 นอกจำกนั้นแล้ว ผลประกอบกำรปิโตรเคมีมีผลขำดทุน เนื่องจำกภำวะทำงอุตสำหกรรม 

  ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นปัจจัยซึ่งบริษัทไม่สำมำรถควบคุมได้ 
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 • อยำกทรำบว่ำในจ�ำนวนสถำนีบริกำรท้ังหมดของบริษัท มีสถำนีบริกำรจ�ำนวนกี่แห่งที่บริษัทด�ำเนินกิจกำรเอง และมีกี่แห่ง    

  ที่ให้ผู้ด�ำเนินกำรสถำนีบริกำรเป็นผู้ด�ำเนินกำร และอยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนกำรเปิดร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำร

  หรือไม่อย่ำงไร

 • คุณยอดพงศ์ กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรตลำดขำยปลีก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ในจ�ำนวนสถำนีบริกำรทั้งหมดของบริษัท 

  มปีระมำณร้อยละ 30 ท่ีบริษทัเข้ำด�ำเนินกิจกำรเอง อกีร้อยละ 70 เป็นกำรด�ำเนนิกจิกำรโดยผูด้�ำเนนิกำรสถำนบีรกิำร ในส่วน

  ของร้ำนสะดวกซือ้ บรษิทั มีร้ำนสะดวกซือ้ภำยใต้ชือ่ยีห้่อ Tiger Mart ซึง่บรษัิทยงัไม่มนีโยบำยขยำย หรอืเพิม่เตมิจ�ำนวนของ

  ร้ำนค้ำดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทเป็นพันธมิตรกับ Tesco บริษัทได้ตกลงจะขยำยและเพิ่มเติมร้ำน 

  Tesco Express ภำยในสถำนีบริกำรอีกหลำยแห่ง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัท

  ยังได้เข้ำเป็นพันธมิตรกับ Family Mart ซึ่งในปีที่แล้ว ได้มีกำรเปิดร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำรของบริษัทแล้ว จ�ำนวน 

  13 แห่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นสถำนีบริกำรซึ่งเปิดให้บริกำรใหม่   

ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม - ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น

 • ขอทรำบแผนกำรตลำดของบริษัท

 • คุณยอดพงศ์กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรตลำดขำยปลีก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีแผนกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรและ

  แผนกำรตลำดในปีที่ผ่ำนๆ มำ เช่น กำรปรับปรุงสถำนีบริกำรขำยปลีกมีทั้งหมด 516 แห่งทั่วประเทศ ในแต่ละวันจะมีลูกค้ำ

  เข้ำใช้บริกำรจ�ำนวนวันละประมำณ 200,000 รำย ในปี 2555 บริษัทมียอดขำยสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนๆ มำ ในส่วนกำรปรับปรุง

  สถำนีบริกำร บริษัทเริ่มด�ำเนินโครงกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน บริษัทท�ำกำรปรับปรุงสถำนี

  บริกำรไปแล้วทั้งสิ้น 179 แห่ง และในปีนี้ มีแผนกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรเพิ่มเติมอีกกว่ำ 100 แห่งทั่วประเทศ โดยส่วนหนึ่ง

  ของกำรปรับปรุงสถำนีบริกำร คือ กำรปรับปรุงห้องสุขำ โดยกำรเปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์และตกแต่งให้ดูสะอำด ทันสมัย 

  ในปัจจุบัน บริษัทมีสถำนีบริกำรซึ่งมีห้องสุขำเปิดให้บริกำรแก่ผู้พิกำรถึง 82 สถำนี 

  เนื่องจำกพนักงำนเติมน�้ำมันส่วนใหญ่เป็นพนักงำนรำยวัน กำรขึ้นค่ำแรงขั้นต�่ำของรัฐบำล ท�ำให้บริษัทต้องรับภำระจำก

  ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในปีท่ีแล้วเป็นจ�ำนวนประมำณ 200 ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นอย่ำงมำก 

  บริษัทจึงได้จัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อลดต้นทุนในกำรด�ำเนินงำน เช่น กำรปรับเปลี่ยนหลอดไฟ ณ สถำนีบริกำร เป็นหลอด 

  LED ในปีนี้ บริษัทมีควำมตั้งใจท่ีจะเปิดสถำนีบริกำรใหม่จ�ำนวนประมำณ 20 - 25 แห่งทั่วประเทศ บริษัทได้จัดกิจกรรม

  ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ เช่น กิจกรรมเติมน�้ำมันลุ้นรับรถ Suzuki Swift ซึ่งมีกำรมอบรถให้แก่ลูกค้ำไปแล้ว 3 คัน และมีคูปอง

  ชิงโชคส่งเข้ำมำกว่ำ 10 ล้ำนใบ ซึ่งจำกผลตอบรับที่ค่อนข้ำงดี ท�ำให้ยอดขำยปลีกของบริษัทเติบโตกว่ำร้อยละ 5 นอกจำกนี้ 

  บรษิทัยงัมกีจิกรรมขอบคณุลกูค้ำ ซึง่จดัในสถำนบีรกิำรทีป่รบัปรงุภำพลกัษณ์แล้ว หรอืก�ำลงัจะเปิดใหม่ และมกีำรตรวจตรำ

  คุณภำพสถำนบีรกิำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยกำรส่งนกัส�ำรวจปรศินำ (Mysterious Shopper) แฝงตัวเข้ำไปใช้บรกิำรสถำนบีรกิำร

  เพือ่ให้คะแนน ซึง่หำกสถำนบีรกิำรใดได้รับผลคะแนนทีด่ ีบรษิทักจ็ะมอบโบนัสพเิศษเพือ่แจกจ่ำยแก่พนกังำน ซึง่ปฏบิตังิำน

  ในสถำนีบริกำรนั้นๆ โครงกำรเหล่ำนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรมำหลำยปีแล้ว และจะยังคงด�ำเนินกำรต่อไปอีกในอนำคต บริษัท

  ยังมแีนวคดิออกผลติภณัฑ์ใหม่และแผนกำรตลำดใหม่ ได้แก่ “แก๊สโซฮอล E20” ซึง่จะวำงจ�ำหน่ำยในครึง่ปีหลงัของปี 2556 

  นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ท�ำธุรกิจร่วมกับเทสโก้ ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้ำมำกมำยผ่ำนทำงเทสโก้ กำร์ด

นายกิตติ สิริวงศ์ - ผู้ถือหุ้น 

 • ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2555 ผูถ้อืหุน้ได้เสนอให้บรษิทัพจิำรณำด�ำเนนิโครงกำรสถำนบีรกิำรแบบ self-service 

  อยำกทรำบว่ำบริษัทน�ำข้อเสนอดังกล่ำวไปพิจำรณำแล้วหรือไม่ และบริษัทมีแนวคิดจะจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ LPG หรือไม่

 • คุณยอดพงศ์ กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรตลำดขำยปลีก ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำและพบว่ำยอดขำย

  ของสถำนบีรกิำรท่ีให้บริกำรแบบ self-service ยงัไม่มำกพอทีจ่ะลงทนุ ซ่ึงอำจเกดิจำกสำเหตทุีค่นไทยส่วนใหญ่ ยงัไม่คุน้เคย



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2556
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  กบักำรใช้บริกำรดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษทัได้มอบหมำยให้หน่วยงำนภำยในเข้ำไปศกึษำระบบ วิธกีำร และวธิดี�ำเนนิงำน

  เกี่ยวกับสถำนีบริกำรแบบ self-service แล้ว ซึ่งหำกคุ้มค่ำกับกำรลงทุน บริษัทก็มีศักยภำพพอที่จะเปิดบริกำรสถำนีบริกำร

  แบบ self-service ได้ แต่คำดว่ำคงไม่ใช่ในอนำคตอันใกล้นี้ ในส่วนของแนวคิดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ LPG เนื่องจำกบริษัท

  ไม่ได้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LPG บริษัทจึงยังไม่มีนโยบำยจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 

  หลังจำกเสร็จสิ้นกำรหำรือเรื่องดังกล่ำว ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ที่มำเข้ำร่วมประชุมกำรประชุมสำมัญ   

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นที่ให้กำรสนับสนุนแก่บริษัทด้วยดีตลอดมำ และกล่ำวปิดกำรประชุม

ปิดกำรประชุมเมื่อเวลำ 16:30 น.              

                       

           

 

         

                 ประธำนที่ประชุม     

                                                                (นำยซี จอห์น อัทนัส)     

 

             เลขำนุกำรบริษัท

                 (นำงอังสนำ พิเรนทร)
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คุณวุฒิการศึกษา :  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิตด้ำนกำรเงิน 

       มหำวิทยำลัยคอร์เนอร์จี เมลลอน มลรัฐเพนซิลวำเนีย     

       ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประสบการณ์ท�างาน  :  2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 

         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

       2549 - 2554  ผู้จัดกำรกำรเงิน, ธุรกิจต้นน�้ำ 

         บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประวัติการกระท�าผิด :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  Director Accreditation Program (DAP)

       จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  5/5

ในปี 2556  

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : • บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด

ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 

      • บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

       ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :  1 วำระ

นายซี จอห์น อัทนัส
ประธานกรรมการ

อายุ  49 ปี

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 

       มหำวิทยำลัยซินซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประสบการณ์ท�างาน  :  2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ 

         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

       2549 - 2552  ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

         บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด

ประวัติการกระท�าผิด :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  Director Certification Program (DCP)

       จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  4/5

ในปี 2556  

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :  3 วำระ

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการและกรรมการประเมินผลงาน

อายุ  56 ปี

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3
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คุณวุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

       มหำวิทยำลัยทัลซ่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประสบการณ์ท�างาน  :  2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรโรงกลั่น 

         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

       2549 - 2555  ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรกลั่น 

         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

ประวัติการกระท�าผิด :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  Director Accreditation Program (DAP)

       จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  4/5

ในปี 2556  

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :  3 วำระ

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
กรรมการ

อายุ  50 ปี

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3

คุณวุฒิการศึกษา :  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
       มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ท�างาน  :  2550 - 2556  ผู้จัดกำรบัญชี  
         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

       2553 - 2555  กรรมกำร 
         บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด

       2548 - 2550  ผู้จัดกำรควบคุมและบัญชีกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  
         ภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
         เอ็กซอนโมบิล เอเชยี แปซิฟิก พทีอีี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการกระท�าผิด :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  Director Certification Program (DCP)
       จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  ไม่มี
ในปี 2556  

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ผู้จัดกำรบัญชี บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด 
ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   ผู้จัดกำรบัญชี บริษัท วิสำหกิจส่งเสริมอุตสำหกรรม จ�ำกัด
       ผู้จัดกำรบัญชี  บริษัท ร่วมพัฒนำอุตสำหกิจ จ�ำกัด
       ผู้จัดกำรบัญชี  บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด
       ผู้จัดกำรบัญชี บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
       ผู้จัดกำรบัญชี บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
       ผูจ้ดักำรบญัช ีบรษิทั เอก็ซอนโมบลิ เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด์ โพรดกัชัน่ โครำช อิงค์  

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี
ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :  1 วำระ

นายชัย แจ้งศิริกุล 
กรรมการ

อายุ  56 ปี
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ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

          
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สำมำรถลงทะเบียนว่ำมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมำเข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรมเอส 

31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 ได้ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2557

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

• ลงนำมและน�ำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ เวลำลงทะเบียน

• แสดงบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำรฉบับจรงิ หรอืหนงัสอืเดินทำงฉบับจรงิ (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 เพื่อลงทะเบียน 

• ในกรณีที่มีกำรแก้ไขชื่อ-สกุล ให้แสดงหลักฐำนรับรองกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวด้วย

การมอบฉันทะ

• ผูถื้อหุ้นแต่ละรำย จะท�ำหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนได้เพยีงฉบับเดียวเท่ำนัน้ ส�ำหรบักำรประชมุ

 ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งกำรมอบฉันทะเป็นหนังสือหลำยฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนไม่ได้

• บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้สำมแบบ ตำมที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5) 

 โดยผู้มอบฉันทะสำมำรถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตำมควำมเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทขอแนะน�ำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ

 แบบ ข และระบุกำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ พร้อมทั้งปิดอำกรแสตมป์จ�ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ท�ำหนังสือ

 มอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย 

• เพือ่ควำมเรยีบร้อยในกำรเตรียมกำรประชมุ บริษทัสนบัสนนุให้ท่ำนผูถ้อืหุน้ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีท่่ำนผูถ้อืหุน้ได้จดัท�ำ และลงนำม

 ครบถ้วนแล้วตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมไม่

 น้อยกว่ำ 1 วัน โดยส่งถึงเลขำนุกำรบริษัท  ตำมที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลำเพียงพอในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง

 ของเอกสำรต่ำงๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผู้มอบฉันทะ

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทำงฉบับจริง (ในกรณี

 ผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)

• กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลท่ีจดทะเบยีนในประเทศไทย ให้แนบส�ำเนำหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึง่ออกให้โดยกระทรวงพำณชิย์ 

 หรอืหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องไม่เกนิ 2 เดอืนก่อนวนัเข้ำประชมุ และรบัรองส�ำเนำถกูต้อง โดยผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนันติบิคุคลน้ัน พร้อม

 ประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 4



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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• กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลท่ีจดทะเบยีนในต่ำงประเทศ ให้แนบส�ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นนติบิคุคล ซึง่ออกโดยหน่วยรำชกำร

 ที่มีอ�ำนำจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลดังกล่ำว จะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำรีพับลิค 

 (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ�ำนำจไม่เกิน 3 เดือน

• ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 ของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง โดยเจ้ำของบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ�ำตัว

 ข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)

• ส�ำหรับนติบิคุคลต่ำงประเทศ เอกสำรใดท่ีมไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะต้องจดัท�ำค�ำแปลเป็นภำษำองักฤษแนบมำพร้อมกนัด้วย 

 และให้ผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของค�ำแปลด้วย

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทำงฉบับจริง (ในกรณี

 ผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย  ที่รับฝำกและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่ำงประเทศท่ีเป็น    

ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุมตำมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสำร 

ดังต่อไปนี้

• หนงัสอืมอบอ�ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นนกัลงทุนต่ำงประเทศมอบหมำยให้คสัโตเดยีนเป็นผูด้�ำเนนิกำรลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 พร้อมทั้งหลักฐำนของผู้ถือหุ้นผู้มอบอ�ำนำจ ได้แก่ 

 - ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยรำชกำรที่มีอ�ำนำจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองกำร

  เป็นนิติบุคคลดังกล่ำว จะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำรีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ�ำนำจไม่เกิน 3 เดือน 

 - ส�ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

  โดยเจ้ำของหนังสือเดินทำง

• หนังสือยืนยันว่ำ ผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของให้คัสโตเดียน (ถ้ำมี)

• ส�ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพำณิชย์ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้ำประชุม และ

 รับรองส�ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)

• ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรือส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 ของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง โดยเจ้ำของบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ�ำตัว

 ข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)  

• เอกสำรใดข้ำงต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมกันด้วย และให้บุคคล         

 ที่อ้ำงอิงเอกสำรดังกล่ำว หรือบุคคลผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนบุคคลดังกล่ำว ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของค�ำแปลด้วย

• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทำงฉบับจริง (ในกรณี

 ผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน             

เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 4
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ค�าชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

          
 
ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2550 ได้ก�ำหนด

แบบของหนังสือมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหำชนจ�ำกัดไว้สำมแบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงตำมที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะอย่ำงละเอียด ชัดเจนตำยตัว และผู้รับมอบฉันทะจะต้อง

  ออกเสียงตำมที่ผู้มอบฉันทะก�ำหนด

แบบ ค.  เป็นแบบทีใ่ช้เฉพำะกรณผีูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝำก

  และดูแลหุ้น

กรณีที่ท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ บริษัทใคร่ขอควำมกรุณำโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 

ดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน เพื่อให้จ�ำนวนผู้ถือหุ้นและจ�ำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับ

ของบริษัทฯ

  ดร. คุรุจิต นำครทรรพ กรรมกำรอิสระ

  นำยสมภพ อมำตยกุล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

  นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

  นำงวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้จัดเตรียมหนังสอืมอบฉันทะทัง้สำมแบบมำด้วย กรณุำระบุชือ่ผูรั้บมอบฉนัทะ กรอกข้อควำมอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน และลงนำม

กำรมอบฉันทะของท่ำน ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะน�ำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุกำรออกเสียง

ในแต่ละระเบียบวำระ) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะตำมที่ระบุ

ในค�ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 4) กลับมำยังเลขำนุกำร 

บริษัทฯ ตำมที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำว จักเป็นพระคุณยิ่ง

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

          
1. ชื่อ-นำมสกุล   : นำยคุรุจิต นำครทรรพ

 อำยุ    : 58 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

      3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 ต�ำแหน่ง   : กรรมกำรอิสระ 

 หมำยเหตุ   : เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระพิจำรณำใด

2. ชื่อ-นำมสกุล   : นำยสมภพ อมำตยกุล

 อำยุ    : 73 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

      3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 ต�ำแหน่ง   : กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 หมำยเหตุ   : เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระพิจำรณำใดๆ

3. ชื่อ-นำมสกุล   : นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

 อำยุ    : 74 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

      3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 ต�ำแหน่ง   : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 หมำยเหตุ   : เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระพิจำรณำใดๆ

4. ชื่อ-นำมสกุล   : นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

 อำยุ    : 76 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

      3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 ต�ำแหน่ง   : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 หมำยเหตุ   : เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระพิจำรณำใด

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5
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อำกร

แสตมป์

20 บำท

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

    เขียนที่  

     วันที่ เดือน พ.ศ. 

 1.  ข้ำพเจ้ำ   สัญชำติ        

อยู่บ้ำนเลขที่ ถนน  ต�ำบล/แขวง                                             

อ�ำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

 2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม                                    หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ             เสียง ดังนี้

  หุ้นสำมัญ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ               เสียง ดังนี้

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ               เสียง ดังนี้

 3. ขอมอบฉันทะให้

  (1)   อำยุ            ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                                    

อ�ำเภอ/เขต                                     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์                        หรือ

  (2)   อำยุ            ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                                     

อ�ำเภอ/เขต                                     จังหวัด         รหัสไปรษณีย์                                           หรือ

  (3)   อำยุ            ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                           

อ�ำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์                   

  กรรมกำรอิสระ         ดร. คุรุจิต นำครทรรพ            นำยสมภพ อมำตยกุล            นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ           นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้ำพเจ้ำ เพือ่เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำปี 2557 

ในวนัพฤหัสบดทีี ่24 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมเอส 31 สขุมุวทิ ห้องแกรนด์บอลรมู ช้ัน 5 เลขท่ี 545 ซอยสขุมุวทิ 31 ถนนสขุมุวิท กรงุเทพมหำนคร 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

  กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำไปในกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

                  ลงชื่อ                                                                          ผู้มอบฉันทะ

                                                        (                                                                         )

ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ           ลงชื่อ                                                              ผู้รับมอบฉันทะ

       (                                                                     )         (                                                                )

ลงชื่อ                                                                     ผู้รับมอบฉันทะ           ลงชื่อ                                                              ผู้รับมอบฉันทะ

  (                                                                     )          (                                                                )

                   
หมำยเหตุ

(1)  ผูถ้อืหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตจ้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวยหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสียงได้

(2)  ผูถ้อืหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะตำมทีร่ะบไุว้ใน ค�ำชีแ้จงวธิกีำรลงทะเบยีน กำรมอบฉนัทะและกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ สิง่ทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที ่4 มำพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะนี้
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5

                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

    เขียนที่  

     วันที่          เดือน        พ.ศ. 

 1.  ข้ำพเจ้ำ   สัญชำติ        

อยู่บ้ำนเลขที่ ถนน  ต�ำบล/แขวง                                             

อ�ำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 

 2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม                                    หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                      เสียง ดังนี้

  หุ้นสำมัญ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                             เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                             เสียง

 3. ขอมอบฉันทะให้

  (1)   อำยุ                                  ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                                      

อ�ำเภอ/เขต                                     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์                                                หรือ

  (2)   อำยุ                                  ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                   ถนน  ต�ำบล/แขวง                                     

อ�ำเภอ/เขต                                     จังหวัด         รหัสไปรษณีย์                                                หรือ

  (3)   อำยุ                                            ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                               

อ�ำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์                   

  กรรมกำรอิสระ         ดร. คุรุจิต นำครทรรพ        นำยสมภพ อมำตยกุล        นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ        นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 

2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท 

กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

  (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้

   วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง

   วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมท้ัง

    รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนมุตังิบดลุและบญัชกี�ำไรขำดทนุทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว รวมท้ังรำยงำน

    กำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     รับรอง  ไม่รับรอง งดออกเสียง

อำกร

แสตมป์

20 บำท
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  วำระที่ 3 พิจำรณำจัดสรรผลก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนที่ออกตำมวำระ 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

    ชื่อกรรมกำร       นำยซี จอห์น  อัทนัส

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    ชื่อกรรมกำร       นำยมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    ชื่อกรรมกำร       นำยอดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย       

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    ชื่อกรรมกำร       นำยชัย  แจ้งศิริกุล       

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วำระที่ 7 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
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  (5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ัน

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

  (6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำร

พิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

  กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

 

                   ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ

                                                                                                     (                                        )

                     ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                         (                                        )

                                                                                             ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                    (                                        )

                                                                                             ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                    (                                        )

                                                                                             ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                         (                                        )

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน

 เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะตำมที่ระบุไว้ในค�ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมำด้วย

 ล�ำดับที่ 4 มำพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้

(3) วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

(4) ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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                                          ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

  

  กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม 

ชั้น 5 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

  

  วำระที่ เรื่อง 

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง                

  วำระที่ เรื่อง 

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง             

  วำระที่ เรื่อง 

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง             

  วำระที่     4 เรื่อง   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ (ต่อ) 

       ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง            

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง               

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง               

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง              

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง                   

      

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5
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         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

    เขียนที่  

     วันที่  เดือน           พ.ศ. 

 (1.)  ข้ำพเจ้ำ   สัญชำติ        

อยู่บ้ำนเลขที่ ถนน  ต�ำบล/แขวง                                             

อ�ำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์

ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                                          

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)           

โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                                 เสียง ดังนี้

  หุ้นสำมัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                       เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                       เสียง

 (2.)  ขอมอบฉันทะให้

  (1)   อำยุ                                 ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                                      

อ�ำเภอ/เขต                                     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์                                               หรือ

  (2)   อำยุ                                 ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                                     

อ�ำเภอ/เขต                                     จังหวัด         รหัสไปรษณีย์                                               หรือ

  (3)   อำยุ                                           ปี  

อยู่บ้ำนเลขที่                    ถนน  ต�ำบล/แขวง                               

อ�ำเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์                   

  กรรมกำรอิสระ         ดร. คุรุจิต นำครทรรพ        นำยสมภพ อมำตยกุล        นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ        นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้ำพเจ้ำ เพือ่เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 

2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท 

กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

 (3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

  (ก) มอบฉันทะตำมจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

   (ข) มอบฉันทะบำงส่วน คือ

   หุ้นสำมัญ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง

   หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด                                          เสียง

อำกร

แสตมป์

20 บำท
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 (4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้  

   วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        รับรอง                 เสียง ไม่รับรอง               เสียง งดออกเสียง               เสียง

  วำระที่ 2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบักำรด�ำเนนิกจิกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำ รวมท้ังรำยงำน

   ประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจ

   สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     รับรอง                 เสียง ไม่รับรอง               เสียง งดออกเสียง               เสียง

  วำระที่ 3 พิจำรณำจัดสรรผลก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     รับรอง                 เสียง ไม่รับรอง               เสียง งดออกเสียง               เสียง

   วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนที่ออกตำมวำระ

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

  เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล

 ชื่อกรรมกำร        นำยซี จอห์น อัทนัส

  เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง

 ชื่อกรรมกำร         นำยมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล

  เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง

 ชื่อกรรมกำร         นำยอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย

  เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง

 ชื่อกรรมกำร          นำยชัย  แจ้งศิริกุล

  เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง

 วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง

 วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     เห็นด้วย                เสียง ไม่เห็นด้วย              เสียง งดออกเสียง               เสียง
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 วำระที่ 7 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

           เห็นด้วย                เสียง          ไม่เห็นด้วย              เสียง   งดออกเสียง               เสียง

  (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

  (6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำร

พิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

  กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท�ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมทีข้่ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถอื

เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

                         

                   ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ

                                                                                                     (                                        )

                     ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                         (                                        )

                                                                                             ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                    (                                        )

                                                                                             ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                    (                                        )

                                                                                             ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                                                         (                                        )

หมายเหตุ

(1) หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพำะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รำกฏช่ือในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและ

 ดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น

(2) หลักฐำนที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ

 (2.1) หนังสือมอบอ�ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมทั้งหลักฐำนของผู้ถือหุ้นผู้มอบอ�ำนำจ ได้แก่

  (ก) ส�ำเนำหนังสอืรบัรองกำรเป็นนติิบคุคลซึง่ออกโดยหน่วยรำชกำรทีมี่อ�ำนำจของประเทศท่ีนติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่หนงัสอืรบัรองกำรเป็นนติบิคุคลดงักล่ำวจะต้องผ่ำน

   กำรรับรองจำกโนตำรีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ�ำนำจไม่เกิน 3 เดือน    

  (ข) ส�ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของหนังสือเดินทำง

 (2.2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

 (2.3) ส�ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพำณิชย์ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้ำประชุม และรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ�ำนำจ

  ลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)

 (2.4) ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร หรือส�ำเนำหนังสือเดินทำง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอ�ำนำจลงนำม

  ผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน

 เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

(4) วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

(5) ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ
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                                          ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

  

  กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม 

ชั้น 5 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

  

  วำระที่ เรื่อง 

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

  วำระที่ เรื่อง 

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

  วำระที่ เรื่อง 

       (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

  วำระที่     4 เรื่อง   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ (ต่อ) 

       ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง

     ชื่อกรรมกำร

        เห็นด้วย                เสียง           ไม่เห็นด้วย                 เสียง            งดออกเสียง                เสียง  
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 6

    

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

          
 
14. เว้นแต่ที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นท่ำนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง

  (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่ำนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งแยก

  คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมำกกว่ำหนึ่งคนในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่งไม่ได้

  (ค) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมีหรอื

  จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำร

  ที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมกำรครำวนั้น เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด 

  หำกประธำนในทีป่ระชมุเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัด้วย หรอืให้ใช้วิธกีำรจบัฉลำก เพือ่ให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพึงมหีำกประธำน

  ในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

15. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหน่ึงในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีออกแบ่งให้ตรง

 เป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้กรรมกำรออกตำมจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

16. กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

27. กรรมกำรมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทน เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิำรต่ำงๆ จำกบรษิทัในรูปของเงินบ�ำเหนจ็ โบนสั หรอื ผลประโยชน์ตอบแทน

 ในลกัษณะอืน่ท�ำนองเดยีวกนั และเบีย้ประชมุตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรจะพจิำรณำก�ำหนด ซ่ึงอำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอน

 หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้

 ควำมในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในอันท่ีจะได้รับ

 ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท
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หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

          

 31. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีภำยในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

  ของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถำนที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำรจะเห็น

  สมควร

 34. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

  (ก) จัดท�ำหนงัสือนดัประชุม ระบสุถำนที ่วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชมุ เรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรำยละเอยีด

   ตำมสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่ำเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทรำบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิำรณำ และควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

   ในเรื่องดังกล่ำว และ

  (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้ำงต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียน ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันเข้ำประชุม และ

   (ค) โฆษณำหนังสือนัดประชุมข้ำงต้นในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน

 35. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ำน หรือไม่น้อยกว่ำ

  กึง่หนึง่ของจ�ำนวนผูถื้อหุ้นท้ังหมด และต้องมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในสำมของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

  จึงจะเป็นองค์ประชุม

  เม่ือล่วงเวลำนัดของกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง และจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุมยังไม่ครบเป็น

  องค์ประชุมตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

  (ก) ถ้ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป

  (ข) ถ้ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมกำรนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือ 

   นดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำเจด็วนัก่อนวนัประชมุแต่ไม่ต้องโฆษณำหนงัสอืนัดประชมุในหนงัสอืพมิพ์ ในกำรประชมุ

   ครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุมตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

 36. ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ว่ำด้วยกำรประชุมผู้ถือหุ้น และจะ

  ต้องด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

  ให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น  

  (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุม

  เมื่อท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

  กว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอ่ืนนอกจำกที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัด

  ประชุมอีกก็ได้



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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  ในกรณทีีท่ีป่ระชุมพจิำรณำเรือ่งตำมล�ำดบัระเบียบวำระไม่เสรจ็ตำมวรรคหนึง่ หรอืพจิำรณำเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสรจ็ตำม

  วรรคสอง และจ�ำเป็นต้องเลื่อนกำรพิจำรณำ ให้ที่ประชุมก�ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยก�ำหนดให้

  คณะกรรมกำรส่งหนงัสอืนดัประชมุระบสุถำนที ่วนั เวลำ และระเบยีบวำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้และนำยทะเบยีน ไม่น้อย

  กว่ำเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณำหนังสอืนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ ตดิต่อกนัสำมวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำสำมวนั

 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

  (ก) ในกรณปีกต ิให้ถอืเอำคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุ้น (ถ้ำม)ี ซึง่มำประชมุและมีสทิธิ

   ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหน่ึง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง

   เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

  (ข) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือเอำคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

   จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

   (1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

   (2) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท

   (3) กำรท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ

   (4) กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

    ก�ำไรขำดทุนกัน

   (5) กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

   (6) กำรเพิ่มทุนหรือกำรลดทุน

   (7) กำรออกหุ้นกู้

   (8) กำรควบบริษัท

   (9) กำรเลิกบริษัท

 38. กำรลงคะแนนลบัในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อำจกระท�ำได้เมือ่มผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำห้ำท่ำนร้องขอ และทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เหน็ชอบด้วย

  คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้

  นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

 39. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้

  (ก) พิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมท้ัง

   รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร 

  (ข) พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของ      

   ผู้สอบบัญชี

  (ค) พิจำรณำจัดสรรเงินก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล

  (ง) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนที่ออกตำมวำระ

  (จ) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

  (ฉ) พิจำรณำกิจกำรอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 6
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ

          

 

ถึง   ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขำนุกำรบริษัท 

หมำยเลขโทรสำร  : (66) 2262-4826 

อีเมล์ : essoIR@exxonmobil.com

ที่อยู่ของบริษัท :  3195/17-29 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ข้ำพเจ้ำซ่ึงเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) มคีวำมประสงค์ขอให้บรษัิทจดัส่งรำยงำนประจ�ำปี 2556 ทีเ่ป็น

รูปเล่มหนังสือ (กรุณำท�ำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม) ดังนี้

  รำยงำนประจ�ำปี 2556 ฉบับภำษำไทย หรือ

       รำยงำนประจ�ำปี 2556 ฉบับภำษำอังกฤษ

ชื่อผู้ถือหุ้น :          

ที่อยู่ : เลขที่            ถนน         

  ต�ำบล/แขวง     อ�ำเภอ/เขต     

  จังหวัด        รหัสไปรษณีย์    

โทรศัพท์ :       

     ลงชื่อ      

             (                                      )

                                                                                               วันที่      

หมำยเหต ุ : ในวนัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ฯ บรษิทัได้จดัเตรยีมรำยงำนประจ�ำปีทีเ่ป็นรปูเล่มหนงัสอืให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่ำนทีม่ำเข้ำร่วมประชมุฯ 

  ดังกล่ำวแล้ว  
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แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องบอลรูม ชั้น 5

เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

        หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

 


