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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  20 มีนำคม 2558 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558

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

สิ่งที่ส่งมำด้วย  (1) ส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 

    (2) รำยงำนประจ�ำปี 2557 ในรูปแบบซีดี-รอม (ซึ่งแสดงงบกำรเงินประจ�ำปี 2557 และรำยงำนกำรตรวจสอบ

     ของผู้สอบบัญชี) และรำยงำนสรุปประจ�ำปี 2557

    (3) ข้อมูลกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

     กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  

    (4) ค�ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ และกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

    (5) ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตำมประกำศกรม

     พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (ฉบับที่ 5) 

    (6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น

    (7) แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ�ำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ

    (8) แผนที่สถำนที่ประชุม

  ด้วยคณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตกิ�ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2558 ในวันอังคำรท่ี 28 เมษำยน 2558 เวลำ 

14.00 นำฬิกำ ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค กรงุเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรมู ชัน้ 7 เลขที ่138 ถนนสขุมุวทิ กรงุเทพมหำนคร และจำกกำรที่

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 

ถงึวันที ่1 กมุภำพนัธ์ 2558 นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นระเบยีบวำระกำรประชมุ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึก�ำหนด

ระเบียบวำระกำรประชุมตำมปกติเพียงดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

ควำมเป็นมำ   บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557

     ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล�ำดับท่ี 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์

     แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันับจำกวันประชมุตำมทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด พร้อมทัง้

     เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ แล้ว ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใดคัดค้ำนใดๆ      

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2557 ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรอง



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)2

วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปี
     ทีผ่่านมา รวมทัง้รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ
     เบด็เสรจ็ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ควำมเป็นมำ   บรษิทัฯ ได้แสดงรำยงำนเก่ียวกับกำรด�ำเนินกิจกำรและรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรในรอบปี 2557 
     และงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ประจ�ำปี 2557 ซึง่งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก�ำไร
     ขำดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำของ
     คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วในรำยงำนประจ�ำปี 2557 ตำมสิง่ท่ีส่งมำด้วยล�ำดับท่ี 2 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เหน็สมควรเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรเกีย่วกบักำรด�ำเนนิกจิกำรในรอบปี 2557 ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
     รบัรอง และเสนองบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ประจ�ำปี 2557 ทีผู่ส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบ 
     และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้ว รวมทัง้รำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชใีห้ทีป่ระชมุ
     ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

วาระที่ 3    พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ควำมเป็นมำ   คณะกรรมกำรบริษทั มนีโยบำยทีจ่ะพิจำรณำเสนอจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีให้แก่ผูถื้อหุน้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำ
     ร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธภิำยหลงัจำกกำรจดัสรรทุนส�ำรองต่ำงๆ ทกุประเภท และขึน้อยูกั่บแผนกำรลงทนุ 
     ควำมจ�ำเป็น กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องและข้อพจิำรณำอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ตำม อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล
     ที่แท้จริงอำจมีควำมแตกต่ำง โดยอำจสูงหรือต�่ำกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น และขึ้น
     อยู่กับปัจจัยควำมเสี่ยงเรื่องต่ำงๆ

     เน่ืองจำกบรษิทัฯ มผีลขำดทนุจำกผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปี 2557 และมผีลขำดทนุสะสม บรษิทัฯ จงึไม่ต้อง
     จดัสรรผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี 2557 เป็นทุนส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิริษทัมหำชนจ�ำกดั 
     พ.ศ. 2535 และไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี 2557

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เนือ่งจำกบริษทัฯ มีผลขำดทุนจำกผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี 2557 และมผีลขำดทนุสะสม ผูถื้อหุน้ควรมมีติ
     อนมุตังิดกำรจดัสรรผลกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปี 2557 เป็นทนุส�ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงนิปันผล
     ส�ำหรับปี 2557

วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

ควำมเป็นมำ   ตำมพระรำชบญัญตับิริษทัมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�ำหนดว่ำ
     ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ และกรรมกำร
     ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งสำมำรถได้รับเลือกให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
     2558 กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระมจี�ำนวน 4 ท่ำน คอื (1) นำยสทุธชิยั สงัขมณ ีกรรมกำรอสิระ 
     (2) นำยสมเจตน์ สำยฝน กรรมกำร (3) นำยยอดพงศ์ สตุธรรม กรรมกำร และ (4) นำงรำตรมีณ ีภำษผีล กรรมกำร

     จำกกำรที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับ
     กำรพิจำรณำคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงครำวต้องออกตำมวำระนับตั้งแต่วันที่
      20 พฤศจิกำยน 2557 ถงึวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2558 ตำมหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ก�ำหนดนัน้ ปรำกฏว่ำ
     ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชือ่บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมำะสมเพือ่เข้ำรบักำรพจิำรณำคัดเลอืกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
     กรรมกำรแต่อย่ำงใด เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรบริษัท
     จงึได้ร่วมกนัพจิำรณำคณุสมบตัใินด้ำนต่ำงๆ โดยดูถึงควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒ ิประสบกำรณ์ และควำม
     เชีย่วชำญ รวมถงึผลกำรปฏบิติังำนในฐำนะกรรมกำรบรษิทัในช่วงทีผ่่ำนมำ และเหน็ควรเสนอให้กรรมกำร
     ที่ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระเหล่ำนี้ ได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

     ข้อมูลของกรรมกำรดังกล่ำวปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3



3

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เนื่องจำกนำยสุทธิชัย สังขมณี นำยสมเจตน์ สำยฝน นำยยอดพงศ์ สุตธรรม และ นำงรำตรีมณี ภำษีผล 

     เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติำมทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
     และมปีระสบกำรณ์ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจของบรษิทั คณะกรรมกำรจงึเหน็ควรให้กรรมกำรทีต้่องออก
     จำกต�ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ควำมเป็นมำ    เนือ่งจำกปัจจบุนับรษัิทฯ ยงัไม่มคีณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรได้พิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ 
     ที่เหมำะสม รวมถึงจ�ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก�ำหนด
     ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำ ซึ่งเท่ำกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2557 ดังต่อไปนี้          

     

                  ปี 2558 (ปีที่เสนอ)              ปี 2557

                               (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 ไม่มี ไม่มี  

  ได้รับค่ำตอบแทนต่ำงหำกจำกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

  ของบริษัทฯ ส�ำหรับกำรท�ำงำนเต็มเวลำประเภทใดๆ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ

วาระที่ 6    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ควำมเป็นมำ   โดยทีข้่อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�ำหนดให้กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบริษัทฯ และค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี

     จะต้องได้รบักำรอนมุตัจิำกผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้พจิำรณำเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ 

     และก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี้

     1) นำยสมชำย จิณโณวำท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3271 นำยศิระ อินทรก�ำธรชัย ผู้สอบบัญชี

      รับอนุญำต เลขที่ 3610 และ นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4599 

      บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีของ

      บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย

     2) ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ : บริษัทที่เป็นส�ำนักงำนบัญชีและผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นไม่มี

      ควำมสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกับบรษิทัฯ / ผูบ้รหิำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่ำว

     3) นำยสมชำย จณิโณวำท ผู้สอบบัญชรีบัอนญุำต เลขที ่3271 นำยศริะ อนิทรก�ำธรชัย ผูส้อบบญัชรัีบอนุญำต

      เลขท่ี 3610 และ นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4599 ยังไม่เคย

      เป็นผู้สอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ (เนื่องจำกผู้สอบบัญชี

      รำยเดมิของบรษิทัฯ ได้เป็นผูส้อบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ มำแล้ว

      ห้ำรอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงครบก�ำหนดวำระที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง

      กับข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน)

     4) ค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญช ี: จ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ 4,500,000 บำท เท่ำกบัค่ำตอบแทนในปี 2557 ซึง่ได้ผ่ำน

      กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว โดยมีรำยละเอียดดังนี้

   



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)4

 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                 ปี 2558 (ปีที่เสนอ)               ปี 2557

      

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

 ค่ำบริกำรอื่น (บำท)  ไม่มี ไม่มี

 รวม (บำท)    4,500,000   4,500,000 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นควรอนุมตัแิต่งตัง้ให้นำยสมชำย จณิโณวำท ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่3271 นำยศริะ 

     อินทรก�ำธรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3610 และ นำงสำวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนำสุข ผู้สอบบัญชี

     รับอนุญำต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

     และมอบหมำยให้คนหน่ึงคนใดเป็นผูท้�ำกำรตรวจสอบและให้ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ ทัง้นี ้เมือ่

     ได้ค�ำนึงถงึปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิ�ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจ�ำนวนเงนิ

     4,500,000 บำท ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จึงขอเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมในวัน  เวลำ  และสถำนที่ดังกล่ำว หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะมอบฉันทะให้

บคุคลอืน่ เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โปรดกรอกข้อควำมและลงลำยมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมำพร้อมนี ้และ

ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม

     

             ขอแสดงควำมนับถือ                    

             

    

            (นำยนีล เอ แฮนเซ็น) 

                                                                            ประธำนกรรมกำร

  



5

    
                                   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
          
 
วัน เวลาและสถานที่  :  ประชุมเมือ่วันพฤหสับดีที ่24 เมษำยน 2557 เวลำ 14.00 นำฬิกำ ณ โรงแรมเอส 31 สขุมุวิท ห้องแกรนด์

บอลรมู ชั้น 5 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

 1. นำยซี จอห์น อัทนัส  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

 2. นำยมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมกำรและผู้จัดกำรกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

 3. นำยยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรตลำดขำยปลีก

 4. นำยอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย  กรรมกำรและผู้จัดกำรโรงกลั่น

 5. นำงรำตรีมณี ภำษีผล กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรเงินและภำษี

 6. นำยชัย แจ้งศิริกุล กรรมกำรและผู้จัดกำรบัญชี

 7. นำยสมภพ อมำตยกุล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 8. นำงวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

 9. นำยวัฒนำ จันทรศร กรรมกำรและกรรมกำรประเมินผลงำน

 10. ดร.คุรุจิต นำครทรรพ กรรมกำรอิสระ

 11. นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรประเมินผลงำน และกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่มิได้เข้าร่วมประชุม

 1. นำยสมเจตน์ สำยฝน  กรรมกำรและผู้จัดกำรฝ่ำยขำยเคมีภัณฑ์

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

 1. นำยพิรุณ ยลวิเศษ ผู้จัดกำรขำยส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซแอลพีจี

 2. นำยเข็มชำย โอสถำพันธ์ุ ผู้จัดกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

 3. นำยพูนทวี สุรนันท์ ผู้จัดกำรเคมีโรงงำนอะโรเมติกส์

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

 1. นำยธีรยุทธ ปัญญำทวีทรัพย์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

 2. นำยไชยวัฒน์ บุนนำค ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยสำกล จ�ำกัด

 3. นำยศุภชัย อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษำกฎหมำย บริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยสำกล จ�ำกัด

เริ่มการประชุม  :     

 คณุซ ีจอห์น อทันัส ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร ท�ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชมุ ประธำนฯ ได้เชญิให้คณุเข็มชำย 

โอสถำพนัธุ ์เป็นผูด้�ำเนนิกำรประชมุและอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละวำระกำรประชมุแก่ผูถื้อหุ้น และให้คุณมงคลนิมติร เอ้ือเชดิกลุ

เป็นผู้ตอบค�ำถำมหรือเป็นผู้พิจำรณำเลือกกรรมกำรที่จะเป็นผู้ตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้น

 ประธำนฯ แถลงว่ำ มผีูถ้อืหุน้เข้ำร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบงัคับของบรษิทัแล้ว ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชมุ

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

 ประธำนฯ แถลงว่ำ จำกกำรที่บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม

ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัระหว่ำงวนัที ่3 ธนัวำคม 2556 ถงึ วนัที ่13 กมุภำพนัธ์ 2557 ปรำกฏว่ำ ไม่มีผูถ้อืหุน้ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชมุ

เพิม่เตมิ ดงันัน้ กำรประชมุในครัง้น้ี จะพจิำรณำเฉพำะเร่ืองตำมทีป่รำกฏในระเบียบวำระกำรประชมุของหนงัสือเชญิประชมุในคร้ังน้ี

ซึง่ส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้และได้ลงประกำศไว้ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั ประธำนฯ ได้เชิญให้คณุเขม็ชำยแจ้งรำยละเอยีดเกีย่วกบัองค์ประชมุ

ตำมที่ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์และขั้นตอนกำรลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที่ 24 เมษายน 2557
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

 คุณเข็มชำย (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงว่ำ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 17,075,181,200.40 บำท 

(หนึ่งหมืน่เจด็พนัเจ็ดสิบห้ำล้ำนหนึง่แสนแปดหมืน่หนึง่พนัสองร้อยบำทสีส่บิสตำงค์) ประกอบด้วยหุน้สำมญัทีอ่อกและจ�ำหน่ำยแล้ว

จ�ำนวน 3,460,858,000 หุ้น (สำมพันสี่ร้อยหกสิบล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นแปดพันหุ้น) และจำกข้อมูลที่ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์ 

มผีูถ้อืหุน้มำเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองจ�ำนวน 408 คน ผูร้บัมอบฉนัทะจ�ำนวน 411 คน รวมทัง้สิน้ 819 คน นับรวมจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 

2,566,842,907 หุ้น (สองพันห้ำร้อยหกสิบหกล้ำนแปดแสนสี่หมื่นสองพันเก้ำร้อยเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 74.1678 ของจ�ำนวน

หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท 

 กอ่นที่เริม่กำรประชุมคณุเข็มชำยได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมครั้งนีม้ีนำยศุภชัย อรุณธรรมสกุล ทีป่รึกษำกฎหมำย

จำกบรษิทั ทีป่รกึษำกฎหมำยสำกล จ�ำกดั ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบกำรประชมุอิสระและพยำนในกำรนับคะแนน และนำงวรนนัทน์ 

สกุลสิริธรำกุล อำสำสมัครเป็นพยำนในกำรนับคะแนน 

 จำกนั้น คุณเข็มชำยได้สรุปให้ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนน ดังต่อไปนี้

 • หลงัจำกทีไ่ด้มกีำรน�ำเสนอในแต่ละวำระแล้ว ก่อนทีจ่ะมกีำรลงมตใินแต่ละวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สอบถำม 

หรือแสดงควำมคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัวำระน้ันๆ ตำมควำมเหมำะสม ให้ผูถื้อหุน้พดูผ่ำนไมโครโฟน โดยระบชุือ่ นำมสกลุ 

ให้ชัดเจนทุกครั้ง พร้อมกับระบุว่ำเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมได้ถูกต้อง และขอให้

ผู้ถือหุ้นตั้งค�ำถำมให้กระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ำนอื่นได้มีโอกำสสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น

 • ท่ำนประธำนฯ ได้มอบหมำยให้คุณมงคลนิมิตรเป็นผู้ตอบค�ำถำมหรือหำกคุณมงคลนิมิตรเห็นสมควร คุณมงคลนิมิตร

อำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนทีเ่กีย่วข้องกบัค�ำถำมนัน้ๆ เป็นผูต้อบค�ำถำมของผู้ถอืหุน้ หำกข้อซกัถำมไม่ตรงตำมวำระกำรประชมุ 

คุณมงคลนิมิตรอำจขออนุญำตตอบค�ำถำมน้ันๆ ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรน�ำเสนอวำระที่เกี่ยวข้องน้ัน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

ตำมวำระกำรประชุม

 • หลงัจำกกำรซักถำมและกำรตอบข้อซักถำมสิน้สดุลง ประธำนฯ จะขอให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้แต่ละท่ำนสำมำรถ

ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวำระโดยในกำรออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง 

 • ขอให้ผู้ถือหุ้นทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงยกมอื เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีไ่ปเก็บบตัรลงคะแนน ส่วนท่ำนผูถื้อหุน้

ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่จ�ำเป็นต้องส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

 • เจ้ำหน้ำท่ีจะน�ำคะแนนเสียงทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงไปหกัออกจำกจ�ำนวนเสยีงท้ังหมดทีเ่ข้ำร่วมประชมุ ส่วนทีเ่หลอื

จะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้นๆ  

 • ส�ำหรับวำระเลอืกตัง้กรรมกำร บรษิทัจะท�ำกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล แต่ในกำรเก็บบตัรลงคะแนน บรษิทัจะเกบ็

บตัรลงคะแนนของกรรมกำรทุกคนในครำวเดียวกันเมื่อจบวำระ

 เนือ่งจำกไม่มคี�ำถำมหรือควำมคิดเหน็ใดๆ เกีย่วกบัขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนบัคะแนน ประธำนฯ จงึเริม่ด�ำเนนิกำร

ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556

   ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชมุว่ำ วำระที ่1 คือ กำรเสนอให้ทีป่ระชมุพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้

ประจ�ำปี 2556 และเชญิให้คณุเข็มชำยเป็นผูอ้ธบิำยรำยละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกับวำระนี ้แก่ทีป่ระชมุเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

   คุณเข็มชำย (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ได้จัดให้มีขึ้น

เมือ่วนัท่ี 25 เมษำยน 2556 โดยมีรำยละเอยีดปรำกฏตำมส�ำเนำรำยงำนกำรประชมุทีไ่ด้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ

ในครัง้น้ีแล้ว ซึง่คณะกรรมกำรได้มีควำมเหน็ว่ำ ผูถ้อืหุน้ควรมมีตริบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2556 ตำมทีเ่สนอ

และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวำระนี้ 
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   เนือ่งจำกไม่มคี�ำถำมหรอืควำมคดิเหน็จำกผูถื้อหุน้ ประธำนฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุม

สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2556 โดยคณุเข็มชำยได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่ำ วำระนีต้้องได้รบัมตขิองทีป่ระชมุด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

   รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

   รับรอง : 2,694,541,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9903

   ไม่รับรอง : 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

   งดออกเสียง : 260,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096

   รวม* : 2,694,802,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   *บัตรเสีย 0 เสียง  

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

   รวมท้ังรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

   ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

   ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ วำระที ่2 คือ พจิำรณำรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบั

กำรด�ำเนนิกจิกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำรวมทัง้รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรและอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก�ำไรขำดทนุ

เบ็ดเสร็จท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและได้เชิญให้คุณเข็มชำยเป็นผู้อธิบำย

รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้แก่ที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

   คณุเขม็ชำย (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมทีก่�ำหนดไว้ในมำตรำ 112 และ 113 แห่งพระรำชบญัญัติ

บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 และ ข้อที่ 42 คณะกรรมกำรได้จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำร

เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมทั้งรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็ส�ำหรบัรอบบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และจดัให้ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว ทัง้นี ้บรษิทัได้จดัส่งเอกสำรดังกล่ำว

ให้แก่ผู้ถือหุน้พร้อมกับหนงัสอืเชิญประชุมตำมสิง่ทีส่่งมำด้วยล�ำดับท่ี 2 และได้จัดให้มีรำยงำนประจ�ำปีในรปูแบบหนังสือให้แก่ผูถ้อืหุน้

ณ สถำนท่ีประชมุ คณะกรรมกำรมีควำมเหน็ว่ำผูถ้อืหุ้นสมควรมมีตริบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกับกำร

ด�ำเนินกจิกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ รวมท้ังรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรและงบดลุและบญัชกี�ำไรขำดทนุ ทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบ

และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว  

   บริษัทได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประจ�ำปี 2556 ในรูปของวิดีทัศน์ ควำมยำวประมำณ  20 นำทีต่อ

ผู้ถือหุ้น

   ภำยหลงัผูถ้อืหุ้นรับชมวดิทัีศน์คณุสมภพ อมำตยกุล กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รำยงำน

ผลกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

   • คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียหรือหุ้นในบริษัท และมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชีและธุรกิจกำรกลั่นน�้ำมันและกำรบริหำรทั่วไปและกำรบริหำรในองค์กรระหว่ำงประเทศ  

   • ในรอบปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงิน ควำมพอเพยีงในกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยง ควำมเหมำะสมในค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บระหว่ำงบริษัทกับบริษัทแม่ คุณสมบัติและค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

โดยได้น�ำข้อสงัเกตท่ีได้รบัจำกผูถ้อืหุ้นในกำรประชมุสำมัญผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2556 มำใช้ประกอบกำรพจิำรณำ ทัง้น้ี ในกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรได้ท�ำกำรสอบทำนโดยไม่มีผู้บริหำรของบริษัทร่วมด้วย
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

   • ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน ปรำกฏว่ำผลประกอบกำรของบรษิทัใน 3 ไตรมำสแรกเป็นทีน่่ำพอใจโดยมผีลก�ำไรสงู

ถึงประมำณ 1,400 ล้ำนบำท แต่ในไตรมำสท่ี 4 เนื่องจำกค่ำกำรกลั่น (ซึ่งหมำยถึงส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับน�้ำมันดิบ) 

ลดลงอย่ำงรวดเรว็เป็นผลให้ก�ำไรดงักล่ำวลดลงตำมไปด้วย และเมือ่ต้องน�ำผลขำดทนุทำงภำษสีะสมมำตดัจ่ำยในปีนี ้จงึมผีลให้บรษิทั

มีผลประกอบกำรขำดทุน ทั้งนี้ ปัญหำดังกล่ำวน่ำจะหมดไปในปีถัดไป และหำกไม่มีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมซึ่งต้องน�ำมำตัดจ่ำย 

บริษัทก็ยังมีผลก�ำไร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังได้สอบทำนควำมพอเพียงในกำรเปิดเผยข้อมูลและนโยบำยบัญชีของบริษัทว่ำ

เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีหรือไม่ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบควำมผิดปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญและมีควำมเห็นว่ำกำรจัดท�ำ

งบกำรเงนิของบรษิทัเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชไีทยและกำรน�ำเสนองบกำรเงนิเป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรเปิดเผย

ข้อมลูในรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัมคีวำมเพยีงพอดแีละภำยหลงักำรสอบทำนกบัผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบว่ำ

มีกำรปรับปรุงบัญชีอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

   • ในเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง กำรก�ำหนด

ควำมเสี่ยงและวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยงและพบว่ำบริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีดีและได้มำตรฐำน โดยผู้บริหำรมี

ควำมเอำใจใส่ในกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด

   • ในเรือ่งกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตรวจสอบกำรทจุริตหรือปัจจยัทีอ่ำจกระทบประสิทธภิำพ

ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั โดยในทกุไตรมำสผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัต้องน�ำผลกำรตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้สอบทำนเพือ่เสนอค�ำแนะน�ำหรอืแนวทำงแก้ไข คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำ กระบวนกำรควบคมุภำยในของบรษิทัมีควำมรดักมุ

เพียงพอและเหมำะสม มีกำรติดตำมแก้ไขปัญหำท�ำให้เกือบจะไม่มีปัญหำที่ค้ำงอยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 

   • กรณีควำมเหมำะสมในค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บระหว่ำงบริษัทกับบริษัทแม่ เช่น ค่ำน�้ำมันดิบ หรือค่ำบริกำรต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องดังกล่ำว และได้สอบทำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกซึ่งเป็นผู้สอบทำนบัญชีของทั้ง

บริษัทและบริษัทแม่ คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบควำมผิดปกติ ธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกับบริษัทแม่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรประกอบธุรกิจตำมปกติและอยู่บนพื้นฐำนที่เท่ำเทียมกันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น

   • ในเรือ่งจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำธรุกรรมกบัคูค้่ำหรอืกบัส่วนรำชกำรกต็ำม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำ บรษัิทมีนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชัน่มำเป็นระยะเวลำนำนแล้วและมีกำรยึดถอืนโยบำยดงักล่ำวอย่ำง

เข้มงวด ทั้งยงัมีกฎ ระเบยีบและคู่มอืกำรปฏบิัตงิำนทีช่ัดเจนว่ำกำรกระท�ำในลักษณะใดมคีวำมผิด โดยบรษิัทจัดกำรฝึกอบรมให้กบั

พนักงำนทุกปี และผู้บริหำรของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องลงลำยมือชื่อรับรองว่ำได้อ่ำนคู่มือดังกล่ำวแล้ว

   • เรือ่งสดุท้ำย คอื ควำมเหมำะสมในคณุสมบตัแิละค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีในกำรสอบทำนประเด็นต่ำงๆ ข้ำงต้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำงำนกับผู้สอบบัญชีและพบว่ำเมื่อพิจำรณำคุณภำพของงำน และควำมลึกของข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้

ไปส�ำรวจ ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ และแม้ว่ำประเด็นกำรสอบทำนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตำมประเด็น

ต่ำงๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตไว้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ผู้สอบบัญชีก็ยังคงอัตรำค่ำบริกำรไว้เช่นเดิมในอัตรำ 

4,500,000 บำท ซึ่งเป็นอัตรำที่ใช้มำเป็นเวลำสี่ปีแล้ว

ค�าถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้  :

นายมานะประเสริฐ พรไพโรจน์ - ผู้ถือหุ้น

• ควำมคืบหน้ำเก่ียวกบักำรปรบัปรุงสถำนบีริกำรเป็นเช่นไร ปรบัปรงุได้มำกน้อยแค่ไหน ยงัขำดอีกเท่ำไร
 • คณุยอดพงศ์ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ำ ในปี 2556 บรษิทัได้ปรบัปรงุสถำนีบรกิำรเพิม่ข้ึนจ�ำนวน 127 แห่งท่ัวประเทศท�ำให้ในระยะ
  เวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัมสีถำนบีรกิำรทีป่รบัปรงุแล้วทัง้หมด 306 แห่ง จำกจ�ำนวนสถำนบีรกิำรทัง้หมด 516 แห่ง โดยเมือ่ 
  สิ้นปี 2556 จ�ำนวนสถำนีบริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงเป็นรูปโฉมใหม่แล้วมีอยู่ประมำณเกือบ 80% แล้วทั่วประเทศ ในกำรนี้ 
  คุณยอดพงศ์ได้แสดงภำพเปรยีบเทยีบสถำนีบรกิำรในรูปแบบเดิมและสถำนบีรกิำรทีไ่ด้รบักำรปรบัปรงุแล้ว ซึง่มคีวำมทนัสมยั
  มำกข้ึน ประกอบไปด้วยระบบป้ำย LED ทีแ่สดงรำคำเป็นอเิลก็ทรอนกิส์ และสถำนบีรกิำรยงัมพีนัธมติรทำงธุรกจิอืน่ๆ เพิม่ขึน้ด้วย
   เช่น Family Mart และ Lawson  และส�ำหรบัสถำนบีรกิำรท่ีเปิดบรกิำร 24 ชัว่โมง หลงัคำจะท�ำในรูปแบบทีม่ไีฟตดิสว่ำงในช่วง
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  กลำงคืนท�ำให้น่ำเข้ำไปใช้บริกำรมำกข้ึน แต่ส�ำหรับสถำนีบริกำรที่ไม่ได้เปิดบริกำร 24 ชั่วโมงในช่วงกลำงคืน หลังคำจะมี 
  ไฟตดิสว่ำงเฉพำะค�ำว่ำ “Esso” เท่ำน้ัน นอกจำกนี ้บรษิทัยงัได้น�ำข้อสงัเกตของผูถื้อหุน้เรือ่งกำรปรบัปรงุห้องน�ำ้ในสถำนบีริกำร
  ไปปฏิบัติตำมอีกด้วย โดยในปี 2556 มีกำรปรับปรุงห้องน�้ำในสถำนีบริกำรเป็นจ�ำนวนมำก และในบำงแห่งมีกำรทุบห้องน�้ำ
  เดมิท้ิงและสร้ำงใหม่ในรปูแบบใหม่ซึง่มคีวำมทนัสมยัมำกขึน้ และมห้ีองน�ำ้ของผูด้้อยโอกำสด้วย โดยภำยในระยะเวลำ 3-4 ปี
  สถำนบีรกิำรเอสโซ่มห้ีองน�ำ้ส�ำหรับผูด้้อยโอกำสเพิม่ขึน้ถึง 141 แห่ง จำกเดิมซึง่ไม่ถึง 40 แห่ง ทัง้น้ี ปี 2557 จะเป็นปีสดุท้ำย
  ที่บริษัทจะท�ำกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรรูปแบบเก่ำให้เป็นรูปแบบใหม่ โดยจะมีสถำนีบริกำรที่ไม่ได้รับกำรปรับปรุงประมำณ 
  15% ซึง่เป็นสถำนบีรกิำรทีใ่กล้จะหมดสญัญำแล้ว และเน่ืองจำกยงัไม่แน่ว่ำจะมกีำรต่อสญัญำบรษิทัจงึยงัไม่น�ำเงนิไปลงทุน
  ปรับปรุงจนกว่ำจะมีกำรต่อสัญญำ  

    นอกจำกกำรปรบัปรงุสถำนบีรกิำรเดมิ บรษัิทยงัมกีำรสร้ำงสถำนีบรกิำรใหม่เพิม่เติมขึน้อีก 16 สถำนีบรกิำรทัว่ประเทศ 
  ซ่ึงเปิดให้บริกำรแล้วในปี 2556 ด้วย ส�ำหรบัปี 2557 บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะเปิดสถำนบีรกิำรใหม่อกีประมำณ 30 สถำนีบริกำร 
  ซึง่มคีวำมเป็นไปได้ ท่ีบรษิทัจะบรรลเุป้ำหมำยเนือ่งจำกในไตรมำสแรก บรษิทัได้เปิดสถำนบีรกิำรไปแล้ว 4 สถำนบีรกิำร และ
  มีสถำนีบริกำรที่เข้ำสู่ระบบแล้วอีก 22 สถำนีบริกำร

• กำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกขำดทุนทำงภำษีในปีนี้ มีผลกระทบต่อก�ำไรขำดทุนอย่ำงไร
 • คุณชัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ในกรณีที่บริษัทนิติบุคคลขำดทุนทำงภำษี กรมสรรพำกรอนุญำตให้บริษัทนิติบุคคลดังกล่ำว
  ยกผลขำดทุนภำษีสะสมไปหักกลบกับก�ำไรในปีอนำคตได้ทั้งสิ้น 5 ปี ดังนั้น หำกบริษัทใช้สินทรัพย์ภำษีรอตัดบัญชีเหล่ำนั้น
  ไม่ทันภำยใน 5 ปี ก็จะต้องตัดบัญชีท้ิงไป ซึ่งกรณีของบริษัทปรำกฏว่ำมีสินทรัพย์ภำษีรอตัดจ่ำยจำกผลขำดทุนทำงภำษี
  เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 479 ล้ำนบำท ซึ่งหมดอำยุในปี 2556 ก�ำไรที่บริษัทท�ำได้ในปีดังกล่ำวไม่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำง
  ภำษเีหล่ำนี ้ได้ท้ังหมด จงึท�ำให้บรษิทัต้องตดัจ่ำยสนิทรพัย์ภำษรีอตดับญัชจี�ำนวนนี ้ลงมำในงบก�ำไรขำดทนุในปี 2556 ด้วย
  จึงฉุดก�ำไรของบริษัทให้กลำยเป็นขำดทุน 378-379 ล้ำนบำท

• ค่ำกำรกลั่นมีผลต่อก�ำไรขำดทุนอย่ำงไร ในเมื่อรำคำผลิตภัณฑ์น�้ำมันมิได้ลดลง
 • คุณมงคลนมิิตรได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำ ค่ำกำรกล่ันหมำยถึง ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยของผลติภัณฑ์กับวัตถุดิบ คือ น�ำ้มนัดบิ 
  ซึง่แม้ว่ำรำคำผลติภณัฑ์จะสงูข้ึน แต่หำกรำคำน�ำ้มนัดบิสงูขึน้ด้วย ค่ำกำรกลัน่กจ็ะ ไม่เพิม่ขึน้ หรอืหำกรำคำน�ำ้มนัดบิเพิม่ขึน้
  ในอตัรำท่ีสูงกว่ำอัตรำกำรเพ่ิมขึน้ของรำคำผลติภัณฑ์น�ำ้มัน ค่ำกำรกลัน่ก็อำจลดลงได้ ซึง่กำรลดลงของค่ำกำรกลัน่ท�ำให้บรษิทั
  มีผลขำดทุน

นายจิระพันธ์ บัวบูชา - ผู้ถือหุ้น

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำสูงหมำยถึงผลิตภัณฑ์ใด และผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละเท่ำใดของยอดขำยของบริษัท
 • คุณอดิศักดิ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง หมำยถึง น�้ำมันอำกำศยำนและน�้ำมันดีเซล เนื่องจำกผลิตภัณฑ์
  ทั้งสองนั้นสำมำรถจ�ำหน่ำยได้ในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองคิดเป็น 45-50% ของก�ำลังกำรผลิตของบริษัท 

• ขอทรำบควำมเสี่ยงของท่อน�้ำมันดิบในทะเลที่อำจมีกำรรั่วไหล และมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงดังกล่ำวของบริษัท
 • คุณมงคลนิมิตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์หรือวิธีกำรด�ำเนินกำรทุกด้ำน
  เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำอัตรำควำมเสี่ยงของกำรรั่วไหลของท่อน�้ำมันดิบมีน้อยที่สุด นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรฝึกซ้อม
  เพื่อให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำหำกมเีหตกุำรณ์เกดิข้ึน จะสำมำรถรองรบัและแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ

• ขอทรำบว่ำ “สนิค้ำคงเหลอืสทุธ”ิ ตำมท่ีปรำกฏในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 7 ในรำยงำนประจ�ำปีหน้ำ 79-80 มหีลกักำร
 ค�ำนวณอย่ำงไร ตัวเลขที่ระบุเป็นกำรแสดงรำคำทุนหรืออย่ำงไร
 • คณุชยัได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ำ นโยบำยทำงบญัชใีนกำรตมีลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืของบรษิทัใช้วิธ ีFIFO หรอืวธิเีข้ำก่อนออกก่อน  
  ซ่ึงเป็นกำรตรีำคำทนุ ทัง้น้ี มำตรฐำนบญัชกี�ำหนดไว้ว่ำ หำกมลูค่ำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยต�ำ่กว่ำรำคำทุนของสนิค้ำ กำรแสดง
  สนิทรพัย์เหล่ำนีบ้นงบดลุจะต้องแสดงด้วยมูลค่ำทีต่�ำ่กว่ำระหว่ำงรำคำทนุและมลูค่ำสนิค้ำทีจ่ะได้รับ กรณผีลติภัณฑ์น�ำ้มนัเตำ
  รำคำได้ลดต�ำ่ลง มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเตำท่ีบรษิทัเหลอือยูม่มีลูค่ำลดลงต�ำ่กว่ำรำคำทนุ บรษิทัจงึต้อง
  แสดงด้วยรำคำมูลค่ำท่ีต�ำ่กว่ำ ซ่ึงเป็นหลกักำรบญัชทีัว่ไปส�ำหรบัทกุๆ บรษิทั โดยสรปุสนิค้ำคงเหลอืแสดงด้วยรำคำทนุ จะยกเว้น
  น�้ำมันเตำซึ่งเป็นสินค้ำเพียงจ�ำนวนหนึ่ง (1,700 ล้ำน) ในจ�ำนวนทั้งสิ้น 27,000 พันล้ำน ซึ่งบริษัทจ�ำเป็นต้องแสดงด้วยรำคำ 
  net realizable value หรอืรำคำทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำกกำรจ�ำหน่ำยซึง่ต�ำ่กว่ำรำคำทนุ หรอืกล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ มีกำร write down
   รำคำน�้ำมันเตำดังกล่ำวลงมำ 



10
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

• ขอทรำบเกี่ยวกับกำรขำยที่ดินของบริษัทย่อย สถำนะของผู้ซื้อ และแผนกำรขำยที่ดินของบริษัทย่อย (ถ้ำมี)
 • คณุมงคลนมิติรได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ำ บรษิทัย่อยได้ด�ำเนนิกำรขำยทีด่นิซึง่เป็นทีต้ั่งของสถำนบีรกิำรเก่ำท่ีมไิด้ใช้ประโยชน์แล้ว  
  และมิได้เจำะจงว่ำจะต้องขำยทีด่นิดังกล่ำว ให้กบันิตบุิคคลหรอืบุคคลธรรมดำ แต่กำรขำยจะขึน้อยูกั่บค่ำตอบแทนและเงือ่นไข
  ที่เกี่ยวข้อง

นายสมเกียรติ สารีพัฒนา - ผู้ถือหุ้น

• ขอทรำบว่ำค่ำกำรกลั่นที่ลดลงในไตรมำส 4 ต่ำงกับค่ำกำรกลั่นในสำมไตรมำสแรกเพียงใด และค่ำกำรกลั่นเฉลี่ยของบริษัทเป็น
 เท่ำไร
 • คุณเข็มชำยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2556 ค่ำกำรกลั่นอุตสำหกรรมต�่ำที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ส�ำหรับค่ำกำรกลั่นของ
  บริษัทในช่วงสำมไตรมำสแรกยังอยู่ในเกณฑ์บวก แต่ค่ำกำรกล่ันในไตรมำส 4 ติดลบ โดยค่ำกำรกลั่นในไตรมำส 4 ต�่ำที่สุด
  เท่ำที่เคยมีมำในทุกเดือนในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ซึ่งค่ำกำรกลั่นเฉลี่ยในไตรมำส 4 อยู่ที่ประมำณ 4 เหรียญของค่ำกำรกลั่น
  ทั้งอุตสำหกรรม จึงส่งผลกระทบต่อผลกำรประกอบกำรของบริษัทในไตรมำสดังกล่ำว

• บริษัทสำมำรถเพิ่มสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจปิโตรเคมีได้หรือไม่ อย่ำงไร
 • ในกำรผลติสำรปิโตรเคมขีองบรษิทั เน่ืองจำกโรงกลัน่ของบรษิทัเป็นธุรกจิแบบครบวงจร ซึง่หมำยควำมว่ำ ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี
  เป็นผลิตผลพลอยได้ (by product) จำกกำรกลัน่น�ำ้มันดิบ เพรำะฉะน้ันในกำรประเมนิว่ำปรมิำณของผลติภัณฑ์เคมแีต่ละชนดิ 
  ไม่ว่ำจะเป็นน�ำ้มนัดเีซล น�ำ้มนัอำกำศยำน หรอืน�ำ้มนัเบนซนิทีจ่�ำหน่ำยในท้องตลำดควรจะเป็นเท่ำไหร่ อย่ำงไร บรษิทัจะต้อง
  ท�ำกำรประเมินในภำพรวม ซึ่งปริมำณผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่บริษัทผลิตได้ในปัจจุบันเป็นจุดที่สำมำรถท�ำผลก�ำไรสูงสุดให้กับ
  บริษัทอยู่แล้ว 

• ขอทรำบว่ำ “กำรเปล่ียนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปสุทธิ” ตำมที่ปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25 หน้ำ 90 หมำยถึง 
 อะไร
 • คุณชัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ หมำยเหตุข้อ 25 เป็นกำรอธิบำยรำยละเอียดของรำยจ่ำยทั้งหมดของบริษัท โดยต้องแจงให้
  เห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยแต่ละตัวเกิดจำกเรื่องใดบ้ำง เป็นจ�ำนวนเท่ำใด ซึ่ง “กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปสุทธิ” ในบรรทัดแรก
  เป็นสินค้ำต้นงวดเทียบกับสินค้ำปลำยงวดซ่ึงในกรณีน้ีติดลบ 199 ล้ำนบำทในปี 2556 ซึ่งหมำยควำมว่ำสินค้ำส�ำเร็จรูปที่
  บริษทักลัน่ได้มีจ�ำนวนหนึง่ทีม่ไิด้น�ำไปจ�ำหน่ำย แต่ถือคงไว้เป็นสนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้ 199 ล้ำนบำท ในทำงกลบักันในปี 2555
   “กำรเปลีย่นแปลงในสนิค้ำส�ำเรจ็รปูสุทธ”ิ เป็นไปในทำงทีล่ดลง ซึง่หมำยควำมว่ำบรษิทัได้น�ำสนิค้ำคงเหลือต้นงวดจ�ำนวนหนึง่
  ประมำณ 400 กว่ำล้ำนบำท มำจ�ำหน่ำยในงวดนัน้ๆ “กำรเปลีย่นแปลงในสนิค้ำส�ำเร็จรูปสทุธ”ิ ในบรรทดัแรกจะต้องพจิำรณำ
  ประกอบกับ “วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป” ในบรรทัดที่ 2 ซึ่งหมำยถึงน�้ำมันดิบซ่ึงน�ำเข้ำกระบวนกำรกลั่น ซึ่งเมื่อผลิต
  ผลติภณัฑ์น�ำ้มนัเพือ่จ�ำหน่ำยแล้ว บรษิทัอำจจะจ�ำหน่ำยหมดหรอืไม่หมดก็ได้ ในบำงกรณอีำจจะเพิม่ข้ึนไปในสนิค้ำคงเหลอื
  หรือบำงกรณีอำจจะผลิตไม่พอใช้

นายประสิทธิ ภูมิภัทธเกียรติ - ผู้ถือหุ้น

• ขอให้บรษิทัชีแ้จงว่ำ “เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกู้ยมืระยะยำว” จ�ำนวน 1,600 ล้ำนบำท ในงบกระแสเงนิสด หน้ำ 67 ของรำยงำนประจ�ำปี
 2556 เป็นกำรช�ำระเงินคืนเนื่องจำกครบก�ำหนดหรือไม่ 
 • คณุรำตรมีณไีด้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ำ เงนิกูร้ะยะยำวท่ีช�ำระคืนจ�ำนวน 1,600 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ระยะยำวท่ีครบก�ำหนดช�ำระ

• ขอให้บริษัทชี้แจงว่ำ เมื่อพิจำรณำหน้ำ 64 ของรำยงำนประจ�ำปี 2556 เหตุใด Gross Margin ของบริษัท จึงน้อยกว่ำบริษัทอื่น
 ในธุรกิจเดียวกัน และ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น
 • คุณมงคลนิมิตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ โรงกลั่นแต่ละโรงกลั่นมีคุณลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไป น�้ำมันดิบ ที่ใช้ก็แตกต่ำงกัน 
  พลังงำนท่ีใช้ก็แตกต่ำงกัน yield หรือว่ำเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมำก็แตกต่ำงกัน เพรำะฉะน้ันกำรเปรียบเทียบ
  ระหว่ำงโรงกลั่นจึงท�ำได้ยำก นอกจำกน้ี บริษัทยังมีกำรผลิต LPG ที่มำกกว่ำบริษัทอื่น ซึ่ง LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ภำครัฐ
  ควบคุมรำคำอยู่ รำคำที่บริษัทขำยได้ที่หน้ำโรงกลั่นจึงต�่ำกว่ำรำคำตลำด
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 • นอกจำกนี้ คุณซี จอห์น อัทนัส ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่ำ ผลประกอบกำรของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และบริษัทมี
  ควำมแตกต่ำงในเรื่อง Gross Margin เนื่องจำกผลประกอบกำรของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น สะท้อนถึงผลประกอบกำร
  ของบรษิทัในเครอืจำกมำกกว่ำ 200 ประเทศท่ัวโลก จงึมสีนิทรพัย์ท่ีมคีวำมหลำกหลำยและมกีำรกระจำยควำมเสีย่งมำกกว่ำ
  บรษิทั นอกจำกน้ี ก�ำไรส่วนใหญ่ของเอ็กซอน โมบลิ คอร์ปอเรชัน่ มำจำกธรุกจิต้นน�ำ้ คอื ธรุกจิกำรขดุเจำะน�ำ้มนั ในขณะที่
  บริษัท มีแต่เพียงธุรกิจกำรกลั่นน�้ำมันซึ่งเป็นธุรกิจปลำยน�้ำ และธุรกิจต้นน�้ำกับธุรกิจปลำยน�้ำยังมีปัจจัยควำมเสี่ยงและ
  ผลก�ำไรที่แตกต่ำงกันอย่ำงยิ่งด้วย

• ขอทรำบว่ำกำรไม่น�ำค่ำเสื่อมรำคำ (Depreciation) ตำมที่ปรำกฏในหน้ำ 84 ของรำยงำนประจ�ำปี 2556 มำรวมเป็นค่ำใช้จ่ำย
 สำมำรถท�ำได้หรือไม่
 • คุณชัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ค่ำเสื่อมรำคำเป็นกำรทยอยตัดบัญชีสินทรัพย์เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี ในกำรคิดก�ำไรขำดทุน 
  ค่ำเสื่อมรำคำต้องน�ำมำคิดเป็นค่ำใช้จ่ำย ซึ่งกรณีของบริษัท สินทรัพย์หลักได้แก่ โรงกลั่นน�้ำมันฯซึ่งลงทุนสร้ำงขี้นไว้หลำยปี
  มำแล้ว แต่ทยอยเอำมำเฉลีย่หกัเป็นรำยจ่ำยในรปูของค่ำเสือ่มรำคำในกำรคดิก�ำไรขำดทุน ซึง่จะต่ำงกบัในมมุของกระแสเงนิสด 
  (cash flow) ค่ำเสื่อมรำคำจะไม่กระทบยกเว้นปีที่มีกำรลงทุนเริ่มแรก หำกพิจำรณำงบกระแสเงินสดของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 
  จนถงึปัจจบุนั 5-6 ปี จะเห็นว่ำบรษิทัมกีระแสเงินสดซึง่ได้รบัจำกกำรด�ำเนนิงำนปีหนึง่ประมำณเกอืบ 3 พนัล้ำนบำท ซึง่ส่วนใหญ่
  มำจำกค่ำเสื่อมรำคำที่บวกกลับมำ 2 พันล้ำน แล้วก็รำยกำรอื่นๆ อีกประมำณหนึ่งพันล้ำนบำท

นายกิตติ สนิทวงศ์ - ผู้ถือหุ้น

• นำยกิตติ สนิทวงศ์ มีข้อเสนอแนะให้บริษัทเปิดสถำนีบริกำรในประเทศไทยให้มำกขึ้น โดยได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับจ�ำนวนสถำนี
 บริกำรของบริษัทคู่แข่งที่เน้นกำรเปิดสถำนีบริกำรในถนนสำยรองและมีกำรหำพันธมิตรบริษัท แฟรนไชด์ (franchise) ต่ำงๆ 
 • คณุยอดพงศ์ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่ำเกีย่วกบัแผนงำนกำรขยำยจ�ำนวนสถำนบีรกิำรในปี 2557 นัน้ บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะเปิด
  สถำนีบริกำรใหม่เพิ่มขึ้นอีก 30 สถำนีบริกำร ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นถึงหน่ึงเท่ำตัวเทียบกับปี 2556 ท้ังน้ี จำกข้อมูลท่ีได้บริษัท
  จำกกรมธรุกจิพลงังำนซึง่เปิดเผยต่อบคุคลทัว่ไปแม้ว่ำบรษิทัจะมสีถำนบรกิำรเพยีง 516 สถำนบีรกิำร แต่สดัส่วนยอดขำยของ
  บริษัทต่อสถำนีบริกำรดีกว่ำบริษัทน�้ำมันอื่นในตลำด โดยยอดขำยของสถำนีบริกำรของบริษัทโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 
  492,000 ลิตรต่อสถำนีบริกำรต่อเดือน ในขณะท่ียอดขำยของสถำนีบริกำรอันดับสองอยู่ที่ 446,000 ลิตรต่อสถำนีบริกำร
  ต่อเดือน และอันดับสำมอยู่ที่ประมำณ 338,000 ลิตรต่อสถำนีบริกำรต่อเดือน    

  และบริษัทได้ท�ำประเมินแล้วว่ำ สถำนีบริกำรทั่วไปควรจะมียอดขำยเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำ 350,000 ลิตรต่อเดือน จึงจะไม่ขำดทุน 
  ซึง่บรษิทัมนีโยบำยในกำรท�ำกำรค้ำกบัคูค้่ำในระยะยำวมใิช่ในระยะเวลำเพยีง 3 ปี หรอื 5 ปี ข้ำงหน้ำ ดงันัน้ แม้ว่ำบรษิทัจะ
  เตบิโตอย่ำงช้ำ แต่บรษิทัมคีวำมมัน่ใจว่ำคูค้่ำใหม่ที่เข้ำมำในเครือจะสำมำรถอยู่กับบริษัทได้ในระยะยำว

  ในด้ำนกำรตลำด บริษัทได้หำพันธมิตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นเทสโก (Tesco) แฟมิลี่ มำร์ท (Family Mart) ดิโอโร่ (D’Oro) 
  ลอว์สัน (Lawson) บี-ควิก (B-Quik) บ๊อช (Bosch) โมบิล เซ็นเตอร์ (Mobil 1 Center) หรือรำบิก้ำ คอฟฟี่ (Rabika Coffee) 
  ซ่ึงก�ำลังทยอยเปิด นอกจำกนี้ บริษัทยังได้เพ่ิมงบกำรตลำดไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรโฆษณำ กำรหยอดคูปองชิงโชครถยนต์ 
  กำรท�ำโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยกบับตัรเครดิตเทสโก บตัรเครดิต Fleet Card กับธนำคำรทหำรไทย และบตัรเครดิต Fleet Card 
  กับกรุงไทยท่ีเพิง่เปิดตวัไปเม่ือต้นปีนี ้ นอกจำกกำรส่งเสริมกำรขำย บรษิทัยังได้ออกผลติภัณฑ์ใหม่ 3 ผลติภัณฑ์ คือ เบนซนิ 95
  แทนเบนซนิ 91 ท่ีเลกิจ�ำหน่ำยไป น�ำ้มันดเีซล เกรดพรเีมีย่ม และกำรเปิดสถำนบีรกิำรทีจ่�ำหน่ำยน�ำ้มนัซพูรมีดเีซลพลสั ซึง่ปัจจบุนั
  มีอยู่ 67 แห่ง และบริษัทมีเป้ำหมำยจะเปิดสถำนีบริกำรดังกล่ำวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่ำให้เป็น 120 สถำนีบริกำร

• นำยกิตติ สนิทวงศ์ มีข้อเสนอแนะให้บริษัทเปิดสถำนีบริกำรในประเทศอำเซียน เนื่องจำกน่ำจะก่อให้เกิดผลก�ำไรกับบริษัทเมื่อ
 ประเทศไทยเข้ำ AEC 
 • คุณมงคลนิมิตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทเห็นว่ำกำรเข้ำ AEC เป็นโอกำสที่ดี แต่น�้ำมันในแต่ละประเทศมีคุณลักษณะที่
  แตกต่ำงกันออกไป เช่น ประเทศไทยใช้น�ำ้มนัท่ีมมีำตรฐำนยโูร 4 (ซ่ึงเป็นมำตรฐำนควำมสะอำดของน�ำ้มันเชือ้เพลงิ) ในขณะที่
  ประเทศใกล้เคยีงกบัประเทศไทยบำงประเทศใช้น�ำ้มนัทีม่มีำตรฐำนยโูร 2 (Euro 2) หรอืมำตรฐำนยโูร 3 (Euro 3) ซึง่เป็นมำตรฐำน
  ควำมสะอำดของน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�่ำกว่ำ ซึ่งน�้ำมันที่มีคุณลักษณะและมำตรฐำนที่ต่ำงกันก็มีต้นทุนต่ำงกันด้วยเน่ืองจำก
  แต่ละประเทศมีโครงสร้ำงภำษีและโครงสร้ำงเงินกองทุนที่ต่ำงกัน
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

• ขอทรำบว่ำในเม่ือบรษิทัมผีลผลติ LPG ท่ีสงูท่ีสดุ เหตใุดบรษิทัจงึไม่มนีโยบำยเปิดสถำนบีรกิำรก๊ำซ LPG หรือ NGV ในประเทศไทย
 • คุณซี จอห์น อัทนัส และคุณมงคลนิมิตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบำลควบคุมรำคำ
  โดยน�ำเงินจำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงมำอุดหนุน เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวในรำคำถูก บริษัทจึง 
  ไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ดังกล่ำวได้ในรำคำตลำด ซึง่ปัจจบุนัเนือ่งจำกมผีูบ้รโิภคก๊ำซ LPG เป็นจ�ำนวนมำก ประเทศไทย
  จึงต้องมีกำรน�ำเข้ำก๊ำซ LPG ในรำคำตลำดโลกซึ่งสูงกว่ำรำคำที่จ�ำหน่ำยตำมสถำนีบริกำรในประเทศไทยมำก เงินกองทุนฯ  
  ที่ต้องใช้อุดหนุนก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเห็นว่ำกำรเปิดสถำนีบริกำรเพื่อจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว อำจไม่ก่อให้
  เกดิก�ำไรกบับรษิทัอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัจงึมนีโยบำยท�ำตลำดกบัผลติภณัฑ์ทีจ่ะอยู่ในตลำดในระยะยำว ซึง่น่ำจะเป็นผลดกีบัทัง้
  บริษัทและผู้ถือหุ้นมำกกว่ำ

  เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำร
ทีเ่สนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบักำรด�ำเนนิกิจกำรในปี 2556 รวมท้ังรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงิน
และงบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส�ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รำยงำนกำรตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่ำว โดยคุณเข็มชำยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำวำระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิำรณำแล้วมมีตเิป็นเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรบัรองรำยงำน
    ของคณะกรรมกำรทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบักำรด�ำเนนิกจิกำรในปี 2556 รวมทัง้รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร
    และอนมุตังิบดุลและบญัชีก�ำไรขำดทนุส�ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2556 ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว 
    รวมท้ังรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี

    รับรองและอนุมัติ :  2,696,341,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9878

    ไม่รับรองและไม่อนุมัติ : 60,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022

    งดออกเสียง :  268,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0099

    รวม* :  2,696,669,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

    *บัตรเสีย	 	 0	 เสียง

วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

   ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ วำระที ่3 คือ พิจำรณำจัดสรรผลก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล และเชญิให้คุณเขม็ชำย
เป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้แก่ที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ  

   คุณเขม็ชำย (ในนำมของประธำนฯ) ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2556 บรษิทัขำดทนุ
สทุธ ิ377,928,535 ล้ำนบำท บริษทัจงึไม่จดัสรรผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2556 เป็นทุนส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 

   ส�ำหรับกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล คุณเข็มชำยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกบริษัทมียอดขำดทุนสะสมอยู่ 
คณะกรรมกำรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติประกำศงดจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี 2556
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   บริษัทได้แสดงตำรำงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลบนจอโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ดังนี้
  
 ปี 2556 ปี 2555
 (ปีที่เสนอ) 

1. ก�ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) (378) (1,698)

2. จัดสรรเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) - -

3. จ�ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 3,461 3,461

4. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) - 0.05

 4.1 เงินปันผลระหว่ำงกำล - -

 4.2 เงินปันผลเพิ่มเติม - 0.05

5. รวมเงินปันผลประจ�ำปีจ่ำยทั้งสิ้น (ล้ำนบำท) - 173

6. อัตรำเงินปันผลจ่ำยต่อก�ำไรสุทธิหลังจำกกำรจัดสรร     

 เป็นส�ำรองตำมกฎหมำย (ร้อยละ) N/A N/A

ค�าถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น

• ขอให้บริษัทชี้แจงถึงกำรบริหำรจัดกำรในบริษัทในปี 2556 เนื่องจำกปี 2555 แม้บริษัทมีผลขำดทุน แต่บริษัทได้น�ำเงินที่ยัง

 ไม่ได้จัดสรรมำจ่ำยเงินปันผล เหตุใดผลประกอบกำรของบริษัทจึงมีผลขำดทุน

 • คุณมงคลนิมิตรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ในปีท่ีผ่ำนมำกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนเป็นไป

  อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยบริษทัมปีรมิำณกำรกลัน่ (crude output) ทีส่งูท่ีสดุเท่ำทีผ่่ำนมำ ยอดขำยผ่ำนสถำนบีรกิำรกค่็อนข้ำงสงู

  เมื่อเทียบกับปี 2555 สถิติควำมปลอดภัยของพนักงำนและผู้รับเหมำอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือกำรควบคุม

  ของบริษัทซึ่งก็คือ ค่ำกำรกลั่น อันเป็นผลมำจำกค่ำน�้ำมันดิบที่สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ในปลำยปีบริษัทมีผลขำดทุน บริษัท

  ขอยืนยันว่ำ คณะผู้บริหำรจะใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหำน้ี และกล่ำวแสดงควำมเสียใจมำยังผู้ถือหุ้น 

  ที่มิอำจจัดสรรเงินปันผลให้ได้ในปีนี้

นายกิตติ สนิทวงศ์ - ผู้ถือหุ้น

• นำยกิตต ิสนทิวงศ์ ได้ตัง้ข้อสังเกตว่ำ บรษิทัอำจต้องปรับนโยบำยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เช่น ควรมกีำรเปิดสถำนบีรกิำร 

 LPG และ/หรือNGV

 • คณุซ ีจอห์น อทันสั ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ำ บรษิทัเหน็ด้วยกบัผูถ้อืหุน้ว่ำเป็นปกตธิรรมดำทีผู่ถ้อืหุน้ย่อมต้องกำรผลตอบแทน

  จำกเงนิลงทนุ ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุ้นใหญ่คอื บรษิทักลุม่เอก็ซอนโมบลิ โดยบรษิทัด�ำเนนิกำรในสิง่ทีบ่รษิทัควบคมุได้ แต่ในธรุกจิ

  พลงังำนก็มีสิง่ทีบ่รษิทัควบคมุไม่ได้หลำยอย่ำง เช่น ค่ำกำรกล่ัน (Refining Margin) ซึง่อยู่ในระดับทีต่�ำ่ท่ีสดุในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ

  ตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น จึงท�ำให้บริษัทมีผลขำดทุน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนในสิ่งที่บริษัทควบคุมได้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  โดยไม่มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ในโรงกลัน่แม้แต่ครัง้เดยีวตลอดระยะเวลำ 6 ล้ำนชั่วโมงในกำรด�ำเนินงำนของโรงกลั่น ท�ำให้บริษัท 

  ได้รับรำงวัลจำกบริษัทแม่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล ทั้งยังไม่มีรำยงำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ บริษัทยังมีควำมสัมพันธ์

  อันดีกับชุมชนที่บริษัทประกอบกิจกำรอยู่ด้วย ซ่ึงสิ่งเหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญ ส�ำหรับประเด็นเกี่ยวกับ

  ผลิตภัณฑ์ LPG หรือ NGV เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ในรำคำตลำดเพรำะเป็นผลิตภัณฑ์ที่

  ภำครัฐควบคุมรำคำ บริษัทจึงยืนยันว่ำบริษัทจะยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีสำมำรถท�ำก�ำไรให้กับบริษัท

  ในระยะยำว

    
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

 เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

 (1) ไม่จัดสรรผลกำรด�ำเนินงำนเป็นทุนส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ

 (2) อนมุตังิดจ่ำยเงนิปันผลปี พ.ศ. 2556 โดยคุณเข็มชำยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนน

  เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้ 

   (1)  ไม่จดัสรรผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นเงนิทนุส�ำรองตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 

    และ  

   (2) อนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลปี พ.ศ. 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

   อนุมัติ : 2,696,052,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9769

   ไม่อนุมัติ 321,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0119

   งดออกเสียง : 300,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111

   รวม* : 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   *บัตรเสีย	 0	 เสียง

วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

    ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ วำระที่ 4 คือ พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนที่ออกตำมวำระ และ

เชิญให้นำยเข็มชำยเป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวำระนี้ ต่อที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

    คณุเข็มชำย (ในนำมประธำนฯ) แจ้งต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 

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

และกรรมกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งสำมำรถได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอกีได้ โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2557 นี้

มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระจ�ำนวน 4 ท่ำน

    คุณเข็มชำยได้แจ้งว่ำตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2556 ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทได้ประกำศในเว็บไซด์ของ

บริษัทเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัทในที่ประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 แต่ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำรเข้ำมำ   

    เนือ่งจำกกรรมกำรทีต้่องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระมจี�ำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ (1) นำยซี จอห์น อทันสั  (2) นำยมงคลนมิติร 

เอือ้เชดิกุล (3) นำยอดศิกัดิ ์แจ้งกมลกุลชยั และ (4) นำยชัย แจ้งศิรกุิล เป็นผู้มคุีณสมบัตติำมทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน

จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรจึงเห็นควร

เสนอให้กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระดังกล่ำวกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

    ในวำระนี ้ให้ท่ีประชมุพจิำณำเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนจะต้องได้รบัมตขิองทีป่ระชมุ

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

    4.1  ประธำนฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ กรรมกำรท่ำนแรกที่ต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอกีวำระหน่ึง คือ นำยซ ีจอห์น อัทนัส ประวัตโิดยสงัเขปของนำยซ ีจอห์น อัทนัส ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์

และเอกสำรแนบซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
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     เนือ่งจำกไม่มคี�ำถำมหรอืควำมคดิเหน็ใดๆ ประธำนฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุมมีตอินมุตัแิต่งตัง้ให้นำยซ ีจอห์น อทันสั 

กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแล้ว มมีตเิป็นเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ ซ่ึงมำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิต่งตัง้

    ให้นำยซี จอห์น อัทนัส กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

   อนุมัติ : 2,692,790,606 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8559

   ไม่อนุมัติ : 3,554,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1318

   งดออกเสียง : 328,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0121

   รวม* : 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   *บัตรเสีย		 0	 เสียง	  

   4.2 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรท่ำนต่อมำที่ต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึง่ คอื นำยมงคลนมิติร เอือ้เชิดกลุ ประวตัโิดยสงัเขปของนำยมงคลนิมติร เอือ้เชดิกลุ ปรำกฏบนจอ

โปรเจคเตอร์และเอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   เนือ่งจำกไม่มคี�ำถำมหรอืควำมคดิเห็นใดๆ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นำยมงคลนิมิตร 

เอื้อเชิดกุล กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแล้ว มมีตเิป็นเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิต่งตัง้

    ให้นำยมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,613,670,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9220

 ไม่อนุมัติ : 82,614,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0635

 งดออกเสียง : 388,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0144

 รวม* : 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

 *บัตรเสีย	 0	 เสียง  

   4.3 ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรท่ำนต่อมำที่ต้องออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอให้กลับเข้ำด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง คอื นำยอดศิกัดิ ์แจ้งกมลกลุชยั ประวตัโิดยสังเขปของนำยอดศิกัดิ ์แจ้งกมลกลุชยั ปรำกฏบนจอ

โปรเจคเตอร์และเอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   เนือ่งจำกไม่มีค�ำถำมหรอืควำมคดิเหน็ใดๆ ประธำนฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุมมีตอินุมัตแิต่งตัง้ให้นำยอดิศักด์ิ แจ้งกมลกลุชัย 

กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิำรณำแล้ว มมีตเิป็นเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุน้ ซึง่มำประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิต่งตัง้

    ให้นำยอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

    อนุมัติ :  2,613,650,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.9212

    ไม่อนุมัติ :  82,616,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0636

    งดออกเสียง :  406,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150

    รวม* :  2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

   	 *บัตรเสีย	 	 0	 เสียง  

   4.4 ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ กรรมกำรท่ำนสดุท้ำยทีต้่องออกตำมวำระและได้รบักำรเสนอให้กลบัเข้ำด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง คือ นำยชัย แจ้งศิริกุล ประวัติโดยสังเขปของนำยชัย แจ้งศิริกุล ปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์และ

เอกสำรแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

   เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นใดๆ ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นำยชัย แจ้งศิริกุล 

กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

มติที่ประชุม   ทีป่ระชมุพจิำรณำแล้ว มมีตเิป็นเสยีงข้ำงมำกของผู้ถอืหุ้น ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิต่งตัง้

   ให้นำยชัย แจ้งศริกุล กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,568,603,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2507

 ไม่อนุมัติ : 127,663,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7341

 งดออกเสียง : 406,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150

 รวม : 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

	 *บัตรเสีย	 0	 เสียง	

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

   ประธำนฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ วำระที ่5 คือ พจิำรณำอนุมตักิ�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และได้เชญิให้คณุเข็มชำย

เป็นผู้อธิบำยรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวำระนี้ ต่อที่ประชุมเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

   คุณเข็มชำย (ในนำมของประธำนฯ) ชี้แจงว่ำ ในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรได้พิจำรณำปัจจัย

ต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม ซึง่รวมถงึจ�ำนวนค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรของบรษิทัอ่ืนๆ ทัว่ไปได้รบั จงึเสนอให้ทีป่ระชมุพจิำรณำอนุมติัก�ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ผ่ำนมำดังต่อไปนี้  

   (1) กรรมกำรผูซ้ึง่ได้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื ส�ำหรบักำรท�ำงำนเต็มเวลำประเภทใดๆ จะไม่ได้รบั

ค่ำตอบแทนเพิม่เตมิจำกกำรเป็นกรรมกำร กล่ำวคอื กรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ในบรษิทัหรือบรษิทัในเครอืจะได้รบัเพยีงเงนิเดอืน

และสวัสดิกำรส�ำหรับกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งต่ำงๆ โดยมิได้รับค่ำตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทอีก

   (2) กรรมกำรซึ่งไม่ใช่พนักงำนของบริษัทหรือบริษัทในเครือ และมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับ

ค่ำตอบแทนรำยเดือนในอัตรำเดือนละ 133,334 บำท 

   (3) กรรมกำรตรวจสอบจะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนในอัตรำเดือนละ 166,667 บำท
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   ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรข้อ (2) และ (3) ข้ำงต้นมีอัตรำเดียวกันกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2556

   ในวำระนี้ ต้องได้รับมติของท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น

• นำยสถำพรให้ข้อสังเกตว่ำกรรมกำรไม่ควรได้รับค่ำตอบแทนเท่ำเดิม เนื่องจำกกรรมกำรควรจะแสดงควำมเสียสละเนื่องจำก

 บริษัทมีผลขำดทุน

    เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติมประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรตำมที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ระเบียบวำระนี้จะต้องได้รับมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมอนุมัติ

   ค่ำตอบแทนกรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,696,021,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9769

 ไม่อนุมัติ : 296,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109

 งดออกเสียง : 326,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0121

 รวม* : 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

 *บัตรเสีย	 30,000	 เสียง  

วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

   ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำวำระที่ 6 คือ พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

และได้เชญิให้คณุเขม็ชำยเป็นผูอ้ธบิำยรำยละเอียดท่ีเกีย่วข้องกบัระเบยีบในวำระน้ี ต่อทีป่ระชมุเป็นภำษำไทยในนำมของประธำนฯ

   คุณเข็มชำย (ในนำมประธำนฯ) ชี้แจงว่ำ ตำมมำตรำ 120 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 และ 49 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงิน

ค่ำสอบบัญชีทุกปี 

   คณะกรรมกำรบริษัทโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง 

นำงณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่3430 นำยสมชำย จณิโณวำท ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3271 และนำยศริะ 

อนิทรก�ำธรชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่3610 จำกบรษิทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

โดยให้คนหนึ่งคนใดดังกล่ำวเป็นผู้ท�ำกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2557 อนึง่ นำงณฐพร พนัธ์ุอดุม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขที ่3430 เป็นผูส้อบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็

ต่องบกำรเงนิของบรษิทัในปี 2553 - 2556 ส่วนนำยสมชำย จณิโณวำท ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขท่ี 3271 และนำยศริะ อนิทรก�ำธรชัย 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่3610 ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบทำนหรอืตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงินของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทั 

ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหำร 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

  



18
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)   
วันที ่24 เมษายน 2557

   คณุเขม็ชำยได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่ำ จำกกำรพิจำรณำถงึปัจจยัต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม คณะกรรมกำรบรษิทั โดยควำมเหน็ชอบ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 4,500,000 บำท 

ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนในอัตรำเดียวกันกับค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำ

ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น

• นำยสถำพรให้ข้อสังเกตว่ำเนื่องจำกบริษัทไม่มีข้อจ�ำกัดจำกบริษัทแม่ที่จะต้องใช้บริกำรบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบี

 เอเอส จ�ำกัด จึงอยำกเสนอให้บริษัทพิจำรณำให้โอกำสบริษัทตรวจสอบบัญชีของคนไทยมีโอกำสเข้ำประมูลเพื่อเป็นผู้สอบ

 บัญชีของบริษัท

    เนื่องจำกไม่มีค�ำถำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชตีำมท่ีเสนอ โดยในระเบยีบวำระน้ีต้องได้รบัมตขิองท่ีประชุมด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ถอืหุน้

ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม   ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง
   นำงณฐพร พนัธุอ์ดุม ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต เลขที ่3430 นำยสมชำย จณิโณวำท ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 3271 
   และนำยศริะ อินทรก�ำธรชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่3610 จำกบรษิทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ำกดั
   เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และมอบหมำยให้ผูส้อบบญัชคีนหนึง่คนใดดงักล่ำว เป็นผูท้�ำกำรตรวจสอบและให้ควำมเหน็
   ต่องบกำรเงนิของบรษิทั ส�ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และให้ได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเงนิจ�ำนวน
    4,500,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ : 2,695,708,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9641

 ไม่อนุมัติ : 599,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0222

 งดออกเสียง : 366,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0135

 รวม* : 2,696,674,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

 *บัตรเสีย	 0	 เสียง  

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

   ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจำรณำ ประธำนฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม
หรือแสดงควำมคิดเห็น
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ค�าถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

นางสุนีย์ ครุจิตร - ผู้ถือหุ้น

• ขอให้ชี้แจงเรื่องกำรหักผลขำดทุนสะสมว่ำ สำมำรถทยอยหักได้หรือไม่เพื่อให้บริษัทสำมำรถจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

 • คณุชยัได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ำ หลกัเกณฑ์ทำงบญัชอีนญุำตให้น�ำผลขำดทุนสะสมทำงภำษมีำทยอยหกัได้แต่ผลขำดทนุสะสม
  ดังกล่ำวมีอำยุใช้ได้เพียง 5 ปี ดังนั้น หำกผลขำดทุนสะสมใช้ไม่ทันใน 5 ปี ก็จ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ำยบัญชีออกไป บริษัทปฏิบัติ
  ตำมหลักเกณฑ์ทำงบัญชีทุกประกำร

นายกิตติ สนิทวงศ์ - ผู้ถือหุ้น

• นำยกิตติมีข้อเสนอแนะให้บริษัทจ้ำงบุคคลภำยนอก (outsource) ด้ำนกำรตลำด เพื่อน�ำมุมมองของบุคคลภำยนอกมำเสริม
 ฝ่ำยกำรตลำดของบรษิทั และด้ำนกำรออกแบบสถำนบีรกิำรเพือ่ออกแบบให้สถำนบีรกิำรมรีปูแบบทีโ่ดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 
 พร้อมท้ังขอให้บรษิทัทบทวนนโยบำยกำรเปิดสถำนบีรกิำร LPG และ/หรอื NGV เน่ืองจำกเรือ่งกำรอุดหนุนเป็นเรือ่งของรัฐบำล
 แต่บริษัทต้องค�ำนึงถึงกำรจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หำกต่อไปธุรกิจดังกล่ำว  ไม่สำมำรถท�ำก�ำไรให้กับบริษัทแล้วก็ค่อย
 เลิกไปก็ได้

  หลังจำกเสร็จสิ้นกำรหำรือเรื่องดังกล่ำว ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ที่มำเข้ำร่วมประชุมกำรประชุมสำมัญผู้
ถอืหุ้นประจ�ำปี 2557 ในครัง้น้ี และผูถ้อืหุน้ท่ีให้กำรสนับสนนุแก่บรษัิทด้วยดตีลอดมำ พร้อมทัง้ยนืยนัว่ำคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ทุกท่ำน จะพยำยำมอย่ำงยิ่งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงให้มำกข้ึนและด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกน้ัน
ประธำนฯ กล่ำวปิดกำรประชุม

ปิดกำรประชุมเมื่อเวลำ 17.40 น.     

   

             

             ประธำนที่ประชุม
                                                                          (นำยซี จอห์น อัทนัส)
                         เลขำนุกำรบริษัท 
                      (นำงอังสนำ พิเรนทร)
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คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญำปรชัญำดษุฎบีณัฑิตกติตมิศกัด์ิ สำขำวชิำกำรจดักำรเพือ่กำรพฒันำ 

       มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

      • ปริญญำตรีกำรเงิน/บริหำรกำรเงิน  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

      • หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (ส�ำนักงำน ก.พ.)

      • หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรเอกชนและกำรเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 

       วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

ประสบการณ์ท�างาน  : 2557 - ปัจจุบัน : ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง

      2556 - 2557 : อธิบดีกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง

      2556  : ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลัง

      2555 - 2556 : รองอธิบดีกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง

      2553 - 2555 : สรรพำกรภำค 3 กระทรวงกำรคลัง 

ประวัติการกระท�าผิด : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จะสมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

      ที่จัดให้มีขึ้นในเดือนพฤษภำคม 2558 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1

ในปี 2557 

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด  กรรมกำร

ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  กรรมกำร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 1 วำระ

นายสุทธิชัย สังขมณี
กรรมการอิสระ
อายุ : 58 ปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิการศึกษา : วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำอตุสำหกำรและบรหิำร 

      สถำบนัวทิยำลยัแห่งเอเชยี

ประสบการณ์ท�างาน  : 2550 - ปัจจุบัน : ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยเคมีภัณฑ์ 

         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

ประวัติการกระท�าผิด : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

      จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5

ในปี 2557 

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

นายสมเจตน์ สายฝน
กรรมการ
อายุ : 57 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3
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คุณวุฒิการศึกษา :  บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ สำขำกำรจดักำรทัว่ไป 

       มหำวทิยำลยัซแีอทเติล้ แปซฟิิก สหรฐัอเมรกิำ

ประสบการณ์ท�างาน  :  2553 - ปัจจุบัน : ผู้จัดกำรกำรตลำดขำยปลีก    

          บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

       2552 - 2553 : ผูจ้ดักำรศูนย์บรกิำรงำนปฏิบติักำรภำคพืน้เอเชยีแปซฟิิก 

          กำรตลำดขำยปลีก บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ำกัด

ประวัติการกระท�าผิด :  ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  Director Accreditation Program (DAP)

       จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :  ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  5/5

ในปี 2557 

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 

       • บริษัท ร่วมพัฒนำอุตสำหกิจ จ�ำกัด

        ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

       • บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด

        ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร :  ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :  2 วำระ

นายยอดพงศ์ สุตธรรม
กรรมการ
อายุ : 47 ปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิการศึกษา : บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัแห่งวอชงิตัน สหรฐัอเมรกิำ 

ประสบการณ์ท�างาน  : 2552 - ปัจจุบัน : ผู้จัดกำรกำรเงินและภำษี  

         บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

ประวัติการกระท�าผิด : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.0003%

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

      จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 

ในปี 2557 

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  • บริษัท โมบิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ผู้จัดกำรกำรเงิน

      • บริษัท วิสำหกิจส่งเสริมอุตสำหกรรม จ�ำกัด  ผู้จัดกำรกำรเงิน

      • บริษัท ร่วมพัฒนำอุตสำหกิจ จ�ำกัด  ผู้จัดกำรกำรเงิน

      • บริษัท เพซเซตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ำกัด  ผู้จัดกำรกำรเงิน

      •  บริษัท ไทยซี - เซ็นเตอร์ จ�ำกัด  ผู้จัดกำรกำรเงิน

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 2 วำระ

นางราตรีมณี ภาษีผล
กรรมการ 
อายุ: 47 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)24 สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3

ข้อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 (เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ

 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 

 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันทีย่ืน่ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ำม

 ดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณทีีก่รรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรอืทีป่รกึษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจ

 ควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำมำรดำ คูส่มรส พีน้่อง 

 และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบักำรเสนอให้เป็นผู้บรหิำร

 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ

 บริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ

 ผูม้อี�ำนำจควบคมุของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจ

 ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

 ควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิตำมวรรคหน่ึง รวมถงึกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ระท�ำเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำ

 อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม 

 ค�ำ้ประกนั กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิำรณ์อ่ืนท�ำนองเดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคู่สัญญำมภีำระ

 หนี้ท่ีต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่

 จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ ทัง้นี ้กำรค�ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธกีำรค�ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศ

 คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนีด้งักล่ำว 

 ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษิทั  

 และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมีนัย ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย 

 บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุของบรษิทัสังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ

 สองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวิชำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบั

 ค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 

 และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะ

 ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกีย่วข้อง

 กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่

 มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน

 ร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนั

 ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

          
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนว่ำมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมำเข้ำร่วมประชุม ณ โรงแรม

แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 7 ได้ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. ของวันอังคำรท่ี 28 เมษำยน 2558 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

• ลงนำมและน�ำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ เวลำลงทะเบียน

• แสดงบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำรฉบบัจรงิ หรอืหนังสอืเดนิทำงฉบบัจรงิ (กรณผีูถื้อหุน้เป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 เพื่อลงทะเบียน 

• ในกรณีที่มีกำรแก้ไขชื่อ-สกุล ให้แสดงหลักฐำนรับรองกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวด้วย

การมอบฉันทะ

• ผูถ้อืหุน้แต่ละรำย จะท�ำหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนได้เพยีงฉบบัเดยีวเท่ำนัน้ ส�ำหรบักำรประชมุ

 ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งกำรมอบฉันทะเป็นหนังสือหลำยฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนไม่ได้

• บรษิทัได้จดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะให้สำมแบบ ตำมทีแ่นบมำพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที ่5) 

 โดยผู้มอบฉันทะสำมำรถเลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่กไ็ด้ตำมควำมเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัขอแนะน�ำให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะ

 แบบ ข และระบกุำรออกเสียงในแต่ละระเบยีบวำระ พร้อมทัง้ปิดอำกรแสตมป์จ�ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขดีฆ่ำลงวันทีท่ี่ท�ำหนงัสอื

 มอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย 

• เพ่ือควำมเรยีบร้อยในกำรเตรยีมกำรประชมุ บรษิทัสนบัสนุนให้ท่ำนผูถื้อหุน้ส่งหนังสอืมอบฉนัทะทีท่่ำนผูถื้อหุน้ได้จดัท�ำ และลงนำม

 ครบถ้วนแล้วตำมหลักเกณฑ์ท่ีกล่ำวข้ำงต้น พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องไปยังบริษัทล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุม

 ไม่น้อยกว่ำ 1 วนั โดยส่งถงึเลขำนกุำรบรษิทั  ตำมทีอ่ยูข่องบรษิทั ทัง้นี ้เพือ่ให้บรษิทัได้มีเวลำเพยีงพอในกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง

 ของเอกสำรต่ำงๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผู้มอบฉันทะ

• ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดินทำง (ในกรณผีูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

• ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ�ำตัวประชำชน หรอืบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำรฉบบัจรงิ หรอืหนังสอืเดินทำงฉบบัจรงิ (ในกรณี

 ผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)

• กรณผู้ีมอบฉนัทะเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ให้แนบส�ำเนำหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึง่ออกให้โดยกระทรวงพำณิชย์ 

 หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไม่เกนิ 2 เดอืนก่อนวนัเข้ำประชมุ และรบัรองส�ำเนำถกูต้อง โดยผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนันติบิคุคลนัน้ 

 พร้อมประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่  4



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)26

• กรณผีูม้อบฉันทะเป็นนติิบคุคลท่ีจดทะเบยีนในต่ำงประเทศ ให้แนบส�ำเนำหนังสอืรบัรองกำรเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหน่วยรำชกำร

 ที่มีอ�ำนำจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลดังกล่ำว จะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำรีพับลิค 

 (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ�ำนำจไม่เกิน 3 เดือน

• ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดินทำง (ในกรณผีูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 ของผู้มอี�ำนำจลงนำมผกูพนันติบิคุคลพร้อมลงนำมรบัรองส�ำเนำถกูต้อง โดยเจ้ำของบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ�ำตัว

 ข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)

• ส�ำหรบันติบิคุคลต่ำงประเทศ เอกสำรใดท่ีมไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะต้องจดัท�ำค�ำแปลเป็นภำษำองักฤษแนบมำพร้อมกนัด้วย 

 และให้ผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของค�ำแปลด้วย

• ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ�ำตัวประชำชน หรอืบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำรฉบบัจรงิ หรอืหนังสอืเดินทำงฉบบัจริง (ในกรณี

 ผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ที่รับฝำกและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่เป็น    

ผูถ้อืหุ้นท่ีปรำกฏชือ่ในทะเบยีน ได้แต่งตัง้ผูรั้บมอบฉนัทะเข้ำประชมุตำมหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ผู้มอบฉนัทะจะต้องจัดส่งเอกสำร 

ดังต่อไปนี้

• หนงัสอืมอบอ�ำนำจจำกผู้ถอืหุน้ ซ่ึงเป็นนักลงทนุต่ำงประเทศมอบหมำยให้คสัโตเดียนเป็นผูด้�ำเนนิกำรลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 พร้อมทั้งหลักฐำนของผู้ถือหุ้นผู้มอบอ�ำนำจ ได้แก่ 

 • ส�ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรเป็นนติบิคุคล ซึง่ออกโดยหน่วยรำชกำรท่ีมอี�ำนำจของประเทศท่ีนิตบิคุคลน้ันตัง้อยู่ หนังสอืรบัรอง

  กำรเป็นนิตบิคุคลดงักล่ำว จะต้องผ่ำนกำรรบัรองจำกโนตำรพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยรำชกำรทีม่อี�ำนำจไม่เกนิ 3 เดอืน 

 • ส�ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส�ำเนำถูกต้อง 

  โดยเจ้ำของหนังสือเดินทำง

• หนังสือยืนยันว่ำ ผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของให้คัสโตเดียน (ถ้ำมี)

• ส�ำเนำหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงพำณชิย์ หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไม่เกนิ 2 เดอืนก่อนวนัเข้ำประชมุ และ

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

• ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดินทำง (ในกรณผีูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

 ของผูม้อี�ำนำจลงนำมผูกพนัคสัโตเดยีนพร้อมลงนำมรบัรองส�ำเนำถูกต้อง โดยเจ้ำของบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ�ำตัว

 ข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)  

• เอกสำรใดข้ำงต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมกันด้วย และให้บุคคล         

 ที่อ้ำงอิงเอกสำรดังกล่ำว หรือบุคคลผู้มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนบุคคลดังกล่ำว ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของค�ำแปลด้วย

• ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ�ำตัวประชำชน หรอืบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำรฉบบัจรงิ หรอืหนังสอืเดินทำงฉบบัจรงิ (ในกรณี

 ผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วม

ประชมุเท่าน้ัน

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 4
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ค�าชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ได้ก�ำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหำชนจ�ำกัดไว้สำมแบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงตำมที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร

แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีก่�ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะอย่ำงละเอยีด ชดัเจนตำยตวั และผูร้บัมอบฉนัทะจะต้อง

  ออกเสียงตำมที่ผู้มอบฉันทะก�ำหนด

แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝำก

  และดูแลหุ้น

กรณีที่ท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ บริษัทใคร่ขอควำมกรุณำโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 

ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน เพือ่ให้จ�ำนวนผู้ถือหุน้และจ�ำนวนหุน้ครบองค์ประชมุตำมข้อบังคับ

ของบริษัทฯ

  นำยวัฒนำ จันทรศร  กรรมกำรอิสระ

  นำยสมภพ อมำตยกุล  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

  นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

  นำงวัธนี พรรณเชษฐ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้จัดเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะท้ังสำมแบบมำด้วย กรณุำระบชุือ่ผูร้บัมอบฉนัทะ กรอกข้อควำมอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน และ

ลงนำมกำรมอบฉันทะของท่ำน ในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง (ขอแนะน�ำให้ใช้หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุำรออกเสยีง

ในแต่ละระเบยีบวำระ) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะตำมท่ีระบใุน

ค�ำชีแ้จงวธิกีำรลงทะเบียน กำรมอบฉนัทะ และกำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ (สิง่ท่ีส่งมำด้วยล�ำดบัที ่4) กลบัมำยงัเลขำนกุำรบรษิทัฯ

ตำมท่ีอยูข่องบริษทัฯ ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่ำว จักเป็นพระคุณยิง่

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่  5



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)28

    
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

          
1. ชื่อ-นามสกุล   : นายวัฒนา จันทรศร

 อายุ    : 68 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

      3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ต�าแหน่ง   : กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ   : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใด

2. ชื่อ-นามสกุล   : นายสมภพ อมาตยกุล

 อายุ    : 74 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

      3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ต�าแหน่ง   : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ   : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

3. ชื่อ-นามสกุล   : นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

 อายุ    : 75 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

      3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ต�าแหน่ง   : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ   : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

4. ชื่อ-นามสกุล   : นางวัธนี พรรณเชษฐ์

 อายุ    : 77 ปี

 ที่อยู่    : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

      3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ต�าแหน่ง   : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ   : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใด

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5
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           หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

    เขียนที่  

     วันที่ เดือน พ.ศ. 

 (1.)  ข้ำพเจ้ำ   สัญชำติ        

อยู่บ้ำนเลขท่ี 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       นำยวัฒนำ จันทรศร        นำยสมภพ อมำตยกุล         นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ          นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

2558 ในวันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท 

กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

  กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำไปในกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

                  ลงชื่อ                                                     ผู้มอบฉันทะ

                                               (                                                        )

ลงชื่อ                                                   ผู้รับมอบฉันทะ         ลงชื่อ                                             ผู้รับมอบฉันทะ

      (                                                   )        (                                                )

ลงชื่อ                                                   ผู้รับมอบฉันทะ         ลงชื่อ                                             ผู้รับมอบฉันทะ

  (                                                    )         (                                                )

หมำยเหตุ

(1)  ผูถ้อืหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ให้ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

(2)  ผูถ้อืหุ้นจะต้องจดัส่งเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะตำมท่ีระบุไว้ใน ค�ำชีแ้จงวธิกีำรลงทะเบยีน กำรมอบฉนัทะและกำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ถือหุน้ สิง่ทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที ่4 มำพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะนี้

โปรดติด

อำกรแสตมป์

20 บำท

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่  5



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)30

            หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

    เขียนที่  

     วันที่ เดือน พ.ศ. 

 (1.)  ข้ำพเจ้ำ   สัญชำติ        

อยู่บำ้นเลขที่ 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      นำยวัฒนำ จันทรศร       นำยสมภพ อมำตยกุล     นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ      นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปี 2558 ในวันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน 7 เลขที่ 138 ถนน

สุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

  (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้

   วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     รับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง

   วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง

    รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชี

    ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

     รับรอง  ไม่รับรอง งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

โปรดติด

อำกรแสตมป์

20 บำท
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  วำระที่ 3 พิจำรณำจัดสรรผลก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนท่ีออกตำมวำระ 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

    กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

    ชื่อกรรมกำร       นำยสุทธิชัย  สังขมณี

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    ชื่อกรรมกำร       นำยสมเจตน์  สำยฝน

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    ชื่อกรรมกำร       นำยยอดพงศ์  สุตธรรม       

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    ชื่อกรรมกำร       นำงรำตรีมณี  ภำษีผล       

    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

 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่  5



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)32 สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5

 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำร

พิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

 กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท�ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมทีข้่ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

     ลงชื่อ    ผู้มอบฉันทะ

      (    )

     ลงชื่อ    ผู้รับมอบฉันทะ

      (    )

     ลงชื่อ    ผู้รับมอบฉันทะ

      (   )

     ลงชื่อ    ผู้รับมอบฉันทะ

      (   )

     ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ

      (   )

หมำยเหตุ

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผู้เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้

 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะตำมที่ระบุไว้ในค�ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะและกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญ

 ผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 4 มำพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้

(3) วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

(4) ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือ

 มอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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                                  ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

  

  กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์

บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 138 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



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)34

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

       (ส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

    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                             เสียงดังนี้

  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       นำยวัฒนำ จันทรศร       นำยสมภพ อมำตยกุล       นำยสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ       นำงวัธนี พรรณเชษฐ์

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปี 2558 ในวนัองัคำรที ่28 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค กรงุเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรมู ชัน้ 7 เลขที ่138 ถนนสขุมุวทิ 

กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

 (3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

  (ก) มอบฉันทะตำมจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

   (ข) มอบฉันทะบำงส่วน คือ

   หุ้นสำมัญ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง

   หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด                              เสียง

สิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 5

โปรดติด

อำกรแสตมป์

20 บำท
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 (4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้  

   วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

        รับรอง              เสียง ไม่รับรอง            เสียง        งดออกเสียง           เสียง

  วำระที่ 2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนของคณะกรรมกำรทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ รวมท้ังรำยงำน

   ประจ�ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

   รวมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี   

   (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

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

 ชื่อกรรมกำร         นำยสุทธิชัย  สังขมณี

  เห็นด้วย            เสียง ไม่เห็นด้วย          เสียง งดออกเสียง          เสียง

 ชื่อกรรมกำร         นำยสมเจตน์  สำยฝน

  เห็นด้วย            เสียง ไม่เห็นด้วย          เสียง งดออกเสียง          เสียง

 ชื่อกรรมกำร         นำยยอดพงศ์  สุตธรรม

  เห็นด้วย            เสียง ไม่เห็นด้วย          เสียง งดออกเสียง           เสียง

 ชื่อกรรมกำร         นำงรำตรีมณี  ภำษีผล

  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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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)36

 วำระที่ 7 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

           เห็นด้วย           เสียง          ไม่เห็นด้วย         เสียง   งดออกเสียง          เสียง

  (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

  (6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

กำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

  กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท�ำเองทุกประกำร

                      

         ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ

                                                                             (   )

            ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                         (   )

                                                                   ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                         (  )

                                                                       ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                     (  )

                                                                        ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ

                                                                              (   )

หมายเหตุ

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพำะกรณทีีผู่ถื้อหุน้ทีป่รำกฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและ

 ดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น

(2) หลักฐำนที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ

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

  (ก) ส�ำเนำหนังสือรบัรองกำรเป็นนติบิคุคลซึง่ออกโดยหน่วยรำชกำรทีม่อี�ำนำจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสอืรบัรองกำรเป็นนิตบิคุคลดงักล่ำวจะต้องผ่ำน

   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�ำเนำถูกต้องโดยผู้มี

  อ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)

 (2.4) ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัข้ำรำชกำร หรอืส�ำเนำหนงัสอืเดินทำง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้อี�ำนำจลงนำม

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

(3) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคน

 เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

(4) วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

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

  

  กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์

บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 138 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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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)38

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

          
 

14. เว้นแต่ที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นท่ำนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง

  (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่ำนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งแยก

  คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมำกกว่ำหนึ่งคนในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่งไม่ได้

  (ค) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำกับจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมหีรือ

  จะพงึเลอืกต้ังในครัง้น้ัน ในกรณท่ีีบคุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดับถดัลงมำ มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกินจ�ำนวนกรรมกำร

  ท่ีจะพงึมีหรือพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชมุท่ีเลอืกตัง้กรรมกำรครำวน้ัน เป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงชีข้ำด 

  หำกประธำนในทีป่ระชมุเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัด้วย หรอืให้ใช้วิธีกำรจบัฉลำก เพือ่ให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมหีำกประธำน

  ในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

15. ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึง่ในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรทีอ่อกแบ่งให้ตรง

 เป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้กรรมกำรออกตำมจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

16. กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกเข้ำรับต�ำแหน่งอีกก็ได้

27. กรรมกำรมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทน เบีย้เลีย้ง และสวสัดิกำรต่ำงๆ จำกบรษิทัในรปูของเงนิบ�ำเหนจ็ โบนสั หรอื ผลประโยชน์ตอบแทน

 ในลกัษณะอืน่ท�ำนองเดียวกัน และเบีย้ประชมุตำมทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมกำรจะพจิำรณำก�ำหนด ซึง่อำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแน่นอน

 หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้

 ควำมในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสทิธขิองพนกังำนหรอืลกูจ้ำงของบรษิทั ซึง่ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ในอนัทีจ่ะได้รบั

 ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท
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หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

          

 31. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มกีำรประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีภำยในสีเ่ดือน นับแต่วันสิน้สดุของรอบปีบญัชี

  ของบรษิทั ณ ท้องทีอั่นเป็นทีต่ัง้ส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั จงัหวดัใกล้เคยีง หรอืสถำนท่ีอืน่ใดตำมทีป่ระธำนกรรมกำรจะเหน็

  สมควร

 34. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

  (ก) จดัท�ำหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถำนท่ี วัน เวลำ ระเบยีบวำระกำรประชมุ เรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรำยละเอยีด

   ตำมสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่ำเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทรำบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิำรณำ และควำมเหน็ของคณะกรรมกำร

   ในเรื่องดังกล่ำว และ

  (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้ำงต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียน ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันเข้ำประชุม และ

   (ค) โฆษณำหนังสือนัดประชุมข้ำงต้นในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน

 35. ในกำรประชมุผู้ถอืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถ้ำม)ี มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ำน หรอืไม่น้อยกว่ำ

  กึง่หนึง่ของจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในสำมของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

  จึงจะเป็นองค์ประชุม

  เมือ่ล่วงเวลำนดัของกำรประชมุผูถ้อืหุ้นครัง้ใดไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง และจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำเข้ำร่วมประชมุยงัไม่ครบเป็น

  องค์ประชุมตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

  (ก) ถ้ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป

  (ข) ถ้ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมกำรนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือ 

   นดัประชุมไปยังผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำเจด็วนัก่อนวนัประชุมแต่ไม่ต้องโฆษณำหนงัสอืนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ ในกำรประชมุ

   ครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุมตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

 36. ประธำนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีน้ำทีค่วบคุมกำรประชมุให้เป็นไปตำมข้อบงัคับของบรษัิท ว่ำด้วยกำรประชมุผู้ถือหุน้ และจะ

  ต้องด�ำเนนิกำรประชมุให้เป็นไปตำมล�ำดบัระเบยีบวำระทีก่�ำหนดไว้ในหนังสอืนัดประชมุ เว้นแต่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะมมีติ

  ให้เปลีย่นล�ำดบัระเบยีบวำระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจำกผู้ถอืหุน้  

  (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุม

  เมือ่ท่ีประชมุพจิำรณำเสรจ็ตำมวรรคหนึง่แล้ว ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ (ถ้ำม)ี ซึง่มหุ้ีนนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

  กว่ำหนึ่งในสำมของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ

  นัดประชุมอีกก็ได้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)40

  ในกรณท่ีีท่ีประชมุพจิำรณำเรือ่งตำมล�ำดบัระเบียบวำระไม่เสรจ็ตำมวรรคหนึง่ หรอืพจิำรณำเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสร็จตำม

  วรรคสอง และจ�ำเป็นต้องเลือ่นกำรพจิำรณำ ให้ทีป่ระชมุก�ำหนดสถำนที ่วัน และเวลำทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป โดยก�ำหนดให้

  คณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียน 

  ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณำหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุม

  ไม่น้อยกว่ำสำมวนั

 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

  (ก) ในกรณีปกต ิให้ถือเอำคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถ้ำม)ี ซึง่มำประชมุและมีสทิธิ

   ออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหน่ึง ในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ำกัน ให้ประธำนในทีป่ระชุมออกเสียง

   เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

  (ข) ในกรณดีงัต่อไปนี ้ให้ถอืเอำคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

   จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

   (1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

   (2) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท

   (3) กำรท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ

   (4) กำรมอบหมำยให้บคุคลอืน่เข้ำจดักำรธรุกิจของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่ง

    ก�ำไรขำดทุนกัน

   (5) กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

   (6) กำรเพิ่มทุนหรือกำรลดทุน

   (7) กำรออกหุ้นกู้

   (8) กำรควบบริษัท

   (9) กำรเลิกบริษัท

 38. กำรลงคะแนนลบัในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อำจกระท�ำได้เมือ่มผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำห้ำท่ำนร้องขอ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เหน็ชอบด้วย

  คะแนนเสยีงข้ำงมำกของผูถ้อืหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจำกผู้ถือหุน้ (ถ้ำม)ี ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนโดยให้

  นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

 39. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้

  (ก) พิจำรณำรับรองรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง

   รำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำร 

  (ข) พจิำรณำและอนุมัตงิบดลุและบญัชกี�ำไรขำดทนุทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของ      

   ผู้สอบบัญชี

  (ค) พิจำรณำจัดสรรเงินก�ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล

  (ง) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ำนที่ออกตำมวำระ

  (จ) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

  (ฉ) พิจำรณำกิจกำรอื่นๆ
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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 

ข้ำพเจ้ำซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งรำยงำนประจ�ำปี 2557 

ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ (กรุณำท�ำเครื่องหมำยในช่องสี่เหลี่ยม) ดังนี้

  รำยงำนประจ�ำปี 2557 ฉบับภำษำไทย หรือ

       รำยงำนประจ�ำปี 2557 ฉบับภำษำอังกฤษ

ชื่อผู้ถือหุ้น :          

ที่อยู่ : เลขที่            ถนน         

  ต�ำบล/แขวง     อ�ำเภอ/เขต     

  จังหวัด        รหัสไปรษณีย์    

โทรศัพท์ :       

     ลงชื่อ      

           (                              )

                                                                          วันที่      

หมำยเหตุ : ในวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ฯ บรษิทัได้จดัเตรยีมรำยงำนประจ�ำปีท่ีเป็นรปูเล่มหนงัสอืให้แก่ผู้ถอืหุน้ทกุท่ำนท่ีมำเข้ำร่วมประชมุฯ 

  ดังกล่ำวแล้ว  
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แผนทีส่ถานทีป่ระชุม

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7

เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

      หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 


