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    วันที่  21 มีนาคม 2559 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (1) ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 
   (2)  รายงานประจ�าปี 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (ซึ่งแสดงงบการเงินประจ�าปี 2558 และรายงาน  
    การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) และรายงานสรุปประจ�าปี 2558
   (3) ข้อมูลกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ด�ารง
    ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
   (4) ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   (5) ค�าชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะ
    ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) 
   (6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
   (7) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
   (8) แผนที่สถานที่ประชุม
  
 ด้วยคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตกิ�าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2559 ในวนัอังคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 
นาฬิกา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2559 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดระเบียบวาระการประชุม
ตามปกติเพียงดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

ความเป็นมา  บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 28 เมษายน 2558 
   ตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัที ่ 1 ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ได้จดัส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลกัทรพัย์
   แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุตามทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด พร้อมทัง้
   เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านใดๆ   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton, 
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000
ทะเบียนเลขที่ 0107539000073

1



วาระที ่2   พจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบัการดำาเนนิกจิการในรอบปีทีผ่่านมา 
   รวมทัง้รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และอนมัุตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็
   ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา  บริษัทฯ ได้แสดงรายงานเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการและรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการในรอบปี 2558 
   และงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี 2558 ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบ 
   ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบแล้วในรายงานประจ�าปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   รับรอง และเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ 
   ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรผลกำาไรและการจ่ายเงินปันผล 

ความเป็นมา  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตรา 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับ 
   แผนการลงทุน ความจ�าเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตรา 
   การจ่ายเงนิปันผลทีแ่ท้จรงิอาจมคีวามแตกต่าง โดยอาจสงูหรอืต�า่กว่าอตัราทีก่�าหนดไว้ในนโยบายดงักล่าว 
   ข้างต้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

   ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทมีผลก�าไรสุทธิประจ�าปี 2558 จ�านวน 1,701,039,000 บาท 
   อย่างไรก็ตามเมื่อน�าก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้วบริษัทฯ ยังคงมีผล 
   ขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองตามมาตรา 116 แห่ง 
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ เนือ่งจากเมือ่น�าก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมาแล้วบรษัิทฯ ยงัคงมผีลขาดทนุสะสมอยู่  
   ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดการจัดสรรผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและ 
   งดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2558

วาระที่ 4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ 
   ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา และ
   กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
   สามัญประจ�าปี 2559 กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน 4 ท่าน คือ 
   (1) นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระ (2) นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ 
   (3) นางวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ และ (4) นายวัฒนา จันทรศร กรรมการอิสระ

   จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารบั
   การพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับ
   ตัง้แต่วนัที ่30 ตลุาคม 2558 ถงึวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ีบรษิทัฯ ก�าหนดนัน้ 
   ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้
   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา 
   คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
   ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และ
   เหน็ควรเสนอให้กรรมการอสิระทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระเหล่านี ้ได้รบัการเสนอให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง

2 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559



   กรรมการอสิระอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการอสิระดังกล่าวปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

ความเหน็คณะกรรมการ เนือ่งจากนายสมภพ อมาตยกลุ นายสมทิธ์ิ เทยีมประเสรฐิ นางวธัน ีพรรณเชษฐ์ และ นายวฒันา จนัทรศร 
    เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก�าหนด 
   ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถและ 
   มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้กรรมการอิสระ 
   ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา   เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัย 
   ต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ
   ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 
   ดังต่อไปนี้
   1) ค่าตอบแทนรายเดือน

(1) กรรมการซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
(2) กรรมการซึ่งมิไดด้�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
(3) โดยไม่ค�านึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนต่างหาก
 จากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ส�าหรับการท�างานเต็มเวลาประเภทใดๆ

   2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ – ไม่มี (เท่ากับปี 2558)

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา  โดยทีข้่อบังคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดให้การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
   จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
   บริษัทฯ และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
      1) ชื่อและส�านักงานสอบบัญชี: นายสมชาย จิณโณวาท ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271
    นายศริะ อนิทรก�าธรชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3610 และ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด อนึ่ง 
    ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ใน
    ประเทศไทยด้วย
   2) ความสมัพนัธ์กับบรษิทัฯ: บรษิทัทีเ่ป็นส�านกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอข้างต้นไม่มี
    ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
    กับบุคคลดังกล่าว
   3) จ�านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ: นายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่3271 
    เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 ส่วน
    นายศริะ อนิทรก�าธรชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3610 และ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ 
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบทาน / ตรวจสอบและแสดงความเห็น
    ต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558

166,667 บาท
133,334 บาท

ไม่มี

166,667 บาท
133,334 บาท

ไม่มี

(บาท/เดือน) (บาท/เดือน)
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   4) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี: จ�านวนเงินท้ังส้ิน 4,500,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 
    ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3271 
   นายศิระ อินทรก�าธรชัย ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่ 3610 และ นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ
   ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4599 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้
   สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และมอบหมายให้คนหนึง่คนใดเป็นผูท้�าการตรวจสอบและให้ความเหน็ต่องบการเงนิ
   ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ เมือ่ได้ค�านงึถงึปัจจัยต่างๆ ทีเ่หมาะสม ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทน
   ผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 4,500,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
   คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จงึขอเชิญท่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุในวนั  เวลา และสถานทีด่งักล่าว หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือ
มอบฉันทะแก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

          ขอแสดงความนับถือ                    

         (นายนีล เอ แฮนเซ็น) 
            ประธานกรรมการ

ปี 2559 (ปีที่เสนอ)ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2558

ค่าตอบแทนส�าหรับปี (บาท)
ค่าบริการอ่ืน (บาท)
รวม (บาท)

4,500,000
ไม่มี

4,500,000  

4,500,000 
ไม่มี

4,500,000 

4 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558

วัน เวลาและสถานที ่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 
   ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
 1. นายนีล เอ แฮนเซ็น  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 2. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล  กรรมการ  กรรมการประเมินผลงาน และผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
 3. นายยอดพงศ์ สุตธรรม  กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก
 4. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย  กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น
 5. นางราตรีมณี ภาษีผล  กรรมการและผู้จัดการการเงินและภาษี
 6. นายชัย แจ้งศิริกุล   กรรมการและผู้จัดการบัญชี
 7. นายสมภพ อมาตยกุล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นางวัธนี พรรณเชษฐ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 9. นายวัฒนา จันทรศร  กรรมการอิสระและกรรมการประเมินผลงาน
 10. นายสมเจตน์ สายฝน    กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
 11. นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ  กรรมการอิสระ          ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน          และกรรมการตรวจสอบ
 12. นายสุทธิชัย สังขมณี  กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่มิได้เข้าร่วมประชุม  ไม่มี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
 1. นายพิรุณ ยลวิเศษ   ผู้จัดการขายส่งน้�ามันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
 2. นายเข็มชาย โอสถาพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
 1. นางณฐพร พันธุ์อุดม  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
 2. นายไชยวัฒน์ บุนนาค  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ�ากัด
 3. นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ�ากัด

เริ่มการประชุม
 คุณนีล เอ แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้เชิญให้
คุณเข็มชาย โอสถาพันธ์ เป็นผู้ด�าเนินการประชุมและอธิบายรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และให้
คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล เป็นผู้ตอบค�าถามหรือเป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการที่จะเป็นผู้ตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น
 ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558
 ประธานฯ แถลงว่า จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชุมเพ่ิมเติม ดังน้ัน การประชุมในคร้ังน้ีจะพิจารณาเฉพาะเร่ืองตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระการประชุมของหนังสือเชิญประชุม
ในคร้ังน้ีซ่ึงส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้ลงประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท ประธานฯ ได้เชิญให้คุณเข็มชายแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับองค์ประชุม
ตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และขั้นตอนการลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น
  คุณเข็มชาย (ในนามของประธานฯ)  ได้แถลงว่า บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 17,075,181,200.40 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสองร้อยบาทส่ีสิบสตางค์) ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและจ�าหน่าย

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 1 5



แล้วจ�านวน 3,460,858,000 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบล้านแปดแสนห้าหม่ืนแปดพันหุ้น) และจากข้อมูลที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ 
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน 408 คน ผู้รับมอบฉันทะจ�านวน 408 คน รวมทั้งส้ิน 816 คน นับรวมจ�านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน ได้ 2,688,113,026 หุ้น(สองพันหกร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันย่ีสิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 77.67 
ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
 ก่อนที่เริ่มการประชุมคุณเข็มชายได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีนายศุภชัย อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย
จากบรษิทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ�ากัด ท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการประชมุอสิระและพยานในการนบัคะแนน และ นางวิษณ ีชยัสมร 
อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน 
 จากนั้น คุณเข็มชายได้สรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังต่อไปนี้
 • หลงัจากทีไ่ด้มกีารน�าเสนอในแต่ละวาระแล้ว ก่อนทีจ่ะมกีารลงมตใินแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
  สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม ให้ผูถ้อืหุน้พดูผ่านไมโครโฟน 
  โดยระบุชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจนทุกครั้ง พร้อมกับระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทจดบันทึก
  รายงานการประชุมได้ถูกต้อง และขอให้ผู้ถือหุ้นตั้งค�าถามให้กระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาส
  สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
 • ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมงคลนิมิตรเป็นผู ้ตอบค�าถามหรือหากคุณมงคลนิมิตรเห็นสมควร
  คณุมงคลนมิิตรอาจมอบหมายให้กรรมการท่านทีเ่กีย่วข้องกบัค�าถามนัน้ ๆ  เป็นผูต้อบค�าถามของผูถ้อืหุน้หากข้อซกัถาม
  ไม่ตรงตามวาระการประชุม คุณมงคลนิมิตรอาจขออนุญาตตอบค�าถามนั้น ๆ ภายหลังจากที่ได้มีการน�าเสนอวาระ
  ที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุม
 • หลงัจากการซักถามและการตอบข้อซกัถามสิน้สดุลง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้แต่ละท่าน
  สามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระโดยในการออกเสียงลงคะแนน
  หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 
 • ขอให้ผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงยกมอื เพือ่ให้เจ้าหน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนน ส่วนท่าน
  ผู ้ถือหุ ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่จ�าเป็นต้องส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่และเม่ือเลิกการประชุม
  ผู้ถือหุ้นสามารถใส่บัตรลงคะแนนในกล่องที่จัดไว้
 • เจ้าหน้าที่จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 
  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  
 • ส�าหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัจะท�าการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล แต่ในการเกบ็บตัรลงคะแนน บริษัท 
  จะเกบ็บตัรลงคะแนนของกรรมการทกุคนในคราวเดยีวกนัเมือ่จบวาระ 

 เนือ่งจากไม่มคี�าถามหรอืความคดิเหน็ใด ๆ  เกีย่วกบัขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนน ประธานฯ จงึเริม่ด�าเนิน
การประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีด้งัต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า วาระที ่1 คือ การเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้น
ประจ�าปี 2557 และเชญิให้คณุเขม็ชายเป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดท่ีเกีย่วข้องกบัวาระนีแ้ก่ท่ีประชมุเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ
  คุณเข็มชาย (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ได้จัด
ให้มีข้ึนเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557
ตามที่เสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้  
  เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรอืความคดิเหน็จากผูถ้อืหุน้ ประธานฯ จึงเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 โดยคุณเข็มชายได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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   รับรอง:
   ไม่รับรอง:
   งดออกเสียง:
   บัตรเสีย
   รวม:

วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
  รวมทั้งรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว สำาหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมท้ังรายงานการตรวจสอบ
  บัญชีของผู้สอบบัญชี
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 คือ พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีและได้เชิญให้คุณเข็มชายเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ
  คณุเข็มชาย (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญัต ิบรษิทั
มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ การด�าเนินกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และ ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 คณะกรรมการได้จัดท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จส�าหรับ
รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่ง เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 และได้จัดให้มีรายงานประจ�าปีในรูปแบบหนังสือ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ สถานที่
ประชมุ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าผู้ถอืหุน้สมควรมมีตริบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อ ทีป่ระชมุเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการ
ในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการและงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
  บริษัทได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2557 ในรูปของวิดีทัศน์ ความยาวประมาณ  20 นาที ต่อผู้
ถือหุ้น และ ภายหลังผู้ถือหุ้นรับชมวิดีทัศน์คุณสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผล
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 • คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียหรือถือหุ้นในบริษัท และมีความรู้ความสามารถ และ 
  ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน ธุรกิจการกลั่นน�้ามัน การบริหารทั่วไป และการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน ความพอเพียงในการควบคุมภายในการบริหาร 
  จัดการความเสี่ยง ความเหมาะสมในค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่ คุณสมบัติและค่าตอบแทนของ 
  ผู้สอบบัญชี โดยได้น�าข้อสังเกตที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 มาใช้ประกอบการ 
  พิจารณา ทั้งนี้ ในการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ท�าการสอบทานโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทร่วมด้วย
 • ในปี 2557 ตลาดน�้ามันมีความผันผวนส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน ดังนั้น ในการสอบทานผลการด�าเนินงานและการ 
  ด�าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาผลประกอบการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  ทีเ่ป็นคูเ่ทยีบว่ามีผลการด�าเนนิการอย่างไร  ท้ังนี ้เมือ่บรษิทัคู่เทยีบประกอบธรุกจิอ่ืนด้วย เช่น ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหนิ  
  และเอทานอล อกีทัง้ยงัมกีารผลติไฟฟ้าหรอืการส�ารวจน�า้มนัดบิในการเปรยีบเทยีบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้อง 
  หักธรุกจิเหล่านีอ้อกไปก่อนแล้วจงึด�าเนนิการเปรยีบเทยีบซึง่การเปรยีบเทยีบน้ันกระท�าในทกุไตรมาส ซึง่คณะกรรมการ 
  พบว่าบริษัทคู่เทียบมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับบริษัทเนื่องจากสภาวะตลาดที่มีความผันผวน
 • นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสอบทานต่อไปอีกว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีความพยายามลดความเสี่ยง 
  จากปัญหาเช่นน้ีในอนาคต หรือมีมาตรการอื่นใดเพื่อท�าให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นหรือไม่ และพบว่าฝ่าย 
  บริหารมีความพยายามอย่างย่ิงในการดูแลผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบลง 
  การปรบัเพิม่ก�าลงัการผลติในหน่วยงานทีส่ร้างผลตอบแทนสูง การเพ่ิมจ�านวนสถานบีรกิารน�า้มนั การปรบัปรงุสถานี 
  บริการน�้ามันที่มีอยู่เดิมตามค�าแนะน�าของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และการสร้างพันธมิตรใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นก�าลังเสริม 
  ในการสร้างผลก�าไรให้แก่บริษัท

2,688,109,537
0

994,500
0

2,689,104,037

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.96
0.00
0.04
0.00
100
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 • ในด้านการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบรษิทัมกีารบรหิารงานท่ีมคีวามโปร่งใสมคู่ีมอืจรยิธรรม
  ให้พนกังานเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานต่างๆ รายงานทางการเงินมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนและถกูต้อง 
  และผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข 
 • ในเรื่องการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและพบว่า มีความเพียงพอและเป็นไป
  ตามมาตรฐาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการทุจริตหรือความผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด นอกจากน้ี  
  ในการท�าธรุกรรมระหว่างบรษิทักับบรษิทัในเครอืหรอืบรษัิทแม่ เป็นไปตามเกณฑ์ตลาดเป็นไปตามเงือ่นไขการประกอบ
  ธุรกิจตามปกติและอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการรายอื่น

คำาถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

คุณจิระพันธ์ บัวบูชา – ผู้ถือหุ้น
 • รางวัลความเป็นเลิศระดับโลกของ ExxonMobil ด้านการด�าเนินงานที่โรงกลั่นได้รับหมายความถึงความเป็นเลิศ
  ในการด�าเนินงานด้านใดบ้าง และครอบคลุมถึงผลประกอบการด้วยหรือไม่
  o ดร. อดิศักด์ิ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการและผู้จัดการโรงกล่ันได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า รางวัลยอดเยี่ยม
   ระดับโลกในการด�าเนินงานเป็นรางวัลที่มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย โดยรางวัลแรกเป็นรางวัลที่มอบ
   ให้แก่บรษิทั เนือ่งจากบรษิทัมีสถติเิฉลีย่ด้านความปลอดภัยตลอดเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ซ่ึงดกีว่าที ่ExxonMobil 
   ตั้งเป้าหมายไว้และดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมโดยรวมอีกด้วย รางวัลที่สอง เป็นรางวัลท่ีบริษัทได้รับ
   เน่ืองจากไม่มีการรั่วไหลท่ีท�าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ และรางวัลที่สาม เป็นรางวัลเกี่ยวกับ
   การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันเกีย่วกบัการรัว่ไหลของน�า้มัน โดยส�าหรบัรางวลัทีห่นึง่และรางวลัท่ีสองบรษิทั
   ได้รกัษามาตรฐานอันดีนี้ไว้ได้ไม่ใช่เฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่หลายปีที่ผ่านมา
 • ผู ้ถือหุ ้นอ้างถึงโครงการ Heat Recovery Max imizat ion Pro ject  ที่บริษัทได้ด�าเนินการขึ้นซึ่งท�าให้
  ดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index ) ลดลงร้อยละ 1.5 ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานลดลงและ ขอให้บริษัท
  ชี้แจงว่าดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลงดังกล่าวคิดเป็นจ�านวนเงินประมาณเท่าใด
  o ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายเกือบร้อยละ 
   60  ของโรงกลั่นน�้ามันเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ดังนั้น โรงกล่ันจึงมุ ่งม่ันมาตลอดว่าจะต้องลด
   ปรมิาณการใช้พลงังานให้ได้มากทีส่ดุ ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการลดค่าใช้จ่ายของบรษิทั  ทัง้นี ้ดชันกีารใช้พลงังาน
   ของแต่ละโรงกลั่นไม่เท่ากันเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาพลังงานในแต่ละท้องที ่ ส�าหรบัโรงกลัน่ศรรีาชา ดัชนี
   การใช้พลงังานทีล่ดลงร้อยละ 1.5 มมีลูค่าประมาณ 5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
 • ขอให้บริษัทชี้แจงว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริการทางธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 25 จึงเพิ่มขึ้น 
  197 ล้านบาท และชี้แจงว่าบริษัทมีคดีคั่งค้างอยู่หรือไม่และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีเท่าไร
  o คุณชัย แจ้งศิริกุล กรรมการและผู้จัดการบัญชี ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายในการบริการทางธุรกิจ
   มค่ีาบรกิารทีห่ลากหลาย รวมถงึ การบรกิารทางด้านบญัชี ด้านการบรกิารลูกค้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล โดยค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งมาจากบรษิทัมกีารใช้บรกิารมากขึน้ 
  o คณุมงคลนมิติร ได้ชีแ้จงเพิม่เตมิต่อท่ีประชมุว่า ในส่วนคดทีีค่ัง่ค้าง บรษิทัไม่มข้ีอพพิาทใดๆ ทีเ่ป็นสาระส�าคญั

คุณอิสรา ประภัสสร ณ อยุธยา – ผู้รับมอบฉันทะ
 • ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับ (1) หลักการในการเลือกพันธมิตร (2) การปรับปรุงสถานีบริการน�้ามัน และ (3) 
  การลงทุนของบริษัทในบริษัท BAFS ซึ่งเป็นธุรกิจน�้ามันเครื่องบิน
  o คุณยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท
   มีพันธมิตรที่หลากหลายโดยแบ่งเป็นพันธมิตรด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านร้านค้า และด้านการเปลี่ยน
   ถ่ายน�้ามันเครื่อง โดยในแต่ละด้าน บริษัทจะเลือกพันธมิตรประมาณ 1 หรือ 2 ราย และในการเลือก 
   พันธมิตรน้ัน บริษัทจะค�านึงถึงความสามารถของพันธมิตรในการขยายเครือข่ายร้านค้าของพันธมิตร 
   ให้ครอบคลมุหลายๆ พืน้ทีใ่นประเทศเป็นอนัดบัแรกอกีทัง้ยีห้่อของพนัธมิตรยงัต้องสามารถเสรมิภาพลกัษณ์ 
   ของสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่อีกด้วยพันธมิตรใหม่ของบริษัทรายที่หนึ่งคือ
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   เบอร์เกอร์คิง (Burger King) ซ่ึงบริษัทได้ทดลองเปิดร้านเบอร์เกอร์คิง (Burger King) ร้านแรกในสถานี
   บริการน�้ามันท่ีรามอินทรา กม. 6.5 ในเดือนธันวาคม 2557 และได้รับผลตอบรับที่ดีมาก จึงคาดว่า
   ปีนี้น่าจะมีการขยายร้านเบอร์เกอร์คิงไปอีก 4-5 สถานีบริการน�้ามัน พันธมิตรใหม่รายที่สอง คือ Bosch 
   ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บรกิารเปลีย่นถ่ายน�า้มันเครือ่งและการซ่อมรถยนต์ บรษิทัได้ทดลองเปิดร้าน Bosch ไป 2 สาขาแล้ว
   และพันธมิตรรายใหม่รายที่สาม คือ กาแฟดิโอโร่ ซ่ึงบริษัทได้ทดลองเปิดหลายสาขาแล้วส�าหรับร้าน 
   Bosch และกาแฟดิโอโร่ บริษัทก็มีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน

    ส�าหรับการปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันหลักๆ นั้น ส่วนแรกที่ปรับปรุงคือส่วนหลังคา โดยหลังคา 
   แบบใหม่แสดงโลโก้เอสโซ่ท่ีชัดเจนขึ้น มีการทาสีสถานีบริการใหม่ มีการถอดกล่องไฟใต้หลังคาสถานีที่ดู 
   ไม่ทันสมัยออก และมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ปั๊มลมอัตโนมัติ และการเปลี่ยนชนิดของตู้จ่าย 
   ให้ดทูนัสมยัมากขึน้ และในบางสถานบีรกิารน�า้มนั บรษิทัลงทนุปรับปรงุรปูแบบห้องน�า้ให้มคีวามกว้างขวาง 
   และดูทนัสมยัขึน้ตามค�าแนะน�าของผูถ้อืหุน้โดยห้องน�า้รปูแบบใหม่ทีต่อบโจทย์ผูใ้ช้บรกิารรุน่ใหม่น้ีส่วนใหญ่ 
   ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อสถานีบริการน�้ามัน แม้ว่าบริษัทจะยังมีห้องน�้ารูปแบบใหม ่
   ไม่มากนัก แต่บริษัทก็อยู่ในระหว่างการทยอยด�าเนินการปรับปรุง
  o คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม
   ต่อท่ีประชมุเกีย่วกบัการลงทนุของบรษิทัในบรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (BAFS) 
   ว่าเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทน�้ามันทั้งหมดกับบริษัท การบินไทยจ�ากัด (มหาชน) โดยโรงกลั่นตามท่อ 
   ธรุกจิน�า้มนัเครือ่งบนิเป็นธรุกจิท่ีมกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่งและบรษิทั บรกิารเชือ้เพลิงการบนิกรงุเทพ จ�ากดั 
   (มหาชน) (BAFS) สามารถด�าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีผลตอบแทนที่ดี และมีผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง

คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผู้ถือหุ้น
 • คุณกิตติได้ตั้งข้อสังเกตว่า (1) บริษัทควรมีห้องน�้าส�าหรับคนพิการในสถานีบริการน�้ามัน (2) บริษัทควรมีศูนย์รับเรื่อ
  งร้องทุกข์ (Call Center) และ (3) บริษัทควรมีการเสนอขายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจากการขายน�้ามัน 
  o คุณยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้
   ท�าการสร้างห้องน�้าของผู้ด้อยโอกาสเกือบ 200 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทยอยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
   ส�าหรับค�าถามเรื่อง Call Center หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นั้นหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
   หรือ Call Center เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถแนะน�าด้านบริการนั้น จะปรากฎอยู่ด้านล่าง
   ของใบเสรจ็ทกุใบทีอ่อกโดยสถานบีรกิารน�า้มนัเอสโซ่ทีด่�าเนนิการโดยบรษิทั ไทยซ-ีเซน็เตอร์ จ�ากดั (“ไทยซ”ี) 
   ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทและ ในส่วนสถานีบริการน�้ามันเอสโซ่ที่ด�าเนินการโดยผู้ด�าเนินการ (Dealer) 
   ซ่ึงมีกว่า 300 แห่งทั่วประเทศนั้น หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวจะปรากฎอยู่บนแผ่นพลาสติก ซึ่งติดตรง
   เสาสถานีบริการน�้ามัน ค�าถามที่สามเกี่ยวกับเรื่องก๊าซ LPG นั้น คุณยอดพงศ์ชี้แจงว่าสถานบีรกิารน�า้มนั
   แห่งใหม่ของบรษิทัมกีารจ�าหน่ายก๊าซ LPG โดยอาคารของ LPG จะถกูแยกออกไปอย่างชัดเจนจากส่วน
   ที่เป็นจ�าหน่ายน�้ามัน ทั้งนี้ บริษัทยังมิได้ท�าการขายปลีกก๊าซแต่เน้นการขายส่งให้กับผู้ค้ามาตรา 7 
   แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง

คุณศิริวรรณ สมานมิตร – ผู้ถือหุ้น
 • ทางบริษัทได้มีการด�าเนินการเรื่อง Utilize ทรัพยากรอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
  o นายสมภพ อมาตยกลุ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงต่อทีป่ระชุมว่า กรรมการ
   ตรวจสอบได้สอบทานเรือ่งนี ้ โดยสรปุพบว่าบรษิทั ใช้ระบบการพัฒนาและดแูลทรพัยากรบคุคลทีเ่ป็นระบบ
   สากล คือ มีการเลือกบุคคลากรที่มีความสามารถเข้ามาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านสมรรถภาพ
   และด้านทัศนคติซึ่งบริษัทได ้เน ้นในเรื่องของจริยธรรในการท�างาน บริษัทยังได ้ดูแลพนักงาน
   เป็นอย่างดีในเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล
  o นายยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าบริษัท
   เป็นบรษิทัในเครอืของเอก็ซอนโมบลิ บรษิทัเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะกบับรษิทัและทีด่ท่ีีสดุมาใช้ การพฒันาต่างๆ 
   บริษัทท�าอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทบทวนกบัตวัพนกังานเองทุกๆ ปี  พนกังานมีโอกาส
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   ทีจ่ะให้ค�าแนะน�าหรอืความเหน็ กบัหวัหน้างานได้ และบริษัทยังพยายามมองหาการพัฒนาในด้านต่างๆ 
   เหล่านี้ในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบริษัทและส�าหรับพนักงานเองด้วย

คุณสุพจน์ – ผู้ถือหุ้น
 • (1) เนือ่งจากปีทีแ่ล้วมรีายการขาดทนุค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าทางบรษิทัมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ทนุหรอืไม่ (2) ภายในปี 
  2558 นี้ การกล่ันน�้ามันน่าจะดีขึ้นกว่าปี 2557 ใช่หรือไม่ การจ่ายปันผลจะเป็นไปได้หรือเปล่า (3) ค่าใช้จ่าย
  พนักงาน ค่าใช้จ่ายบริหาร โบนัสพนักงานต่างๆ ถ้าสูงมากในขณะที่บริษัทยังขาดทุนอยู่มาก ต้องการให้บริษัท
  พิจารณาในประเด็นนี้ด้วย (4) มีข่าวลือกรณีบริษัทแม่คิดจะขายโรงกลั่นน�้ามันในเมืองไทยจริงหรือไม่
  o คุณมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ได้ชี้แจงต่อท่ีประชมุ
   ว่าการขาดทุนของปีทีแ่ล้วเกดิจากปัจจยัภายนอก กล่าวคอื ราคาน�า้มนัดบิทีล่ดลงในช่วงปลายปี รวมถงึค่า
   การกลัน่ และก�าไรเบือ้งต้นของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีทีอ่ยูใ่นจดุต�า่สุด อย่างไรกต็าม บรษิทัได้มีการปรบัปรงุ
   และพัฒนาโรงกลั่นน�้ามันและการตลาดค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการลงทุนเปิดสถานีบริการน�้ามัน
   เพื่อ เพิ่มช ่องทางการจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ ์และมีการลงทุนที่ โรงกลั่นของบริษัทเ พ่ือที่ จะเพิ่ม
   ประสทิธภิาพในการใช้พลงังาน และเพิม่ค่าการกลัน่ บรษิทัพยายามทีจ่ะเพิม่การผลติผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพสงู
   ให้มากขึน้ บรษิทัให้ความส�าคญัเรื่องความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม  ดูแลเรื่องความเป็นเลิศของ
   การปฏบิตังิาน และการลงทนุอย่างต่อเนือ่งโดยมวีนิยั และบรษิทัยงัให้ความส�าคญัเรือ่งบรรษทัภบิาลเป็นอย่างสงู
    ซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนเพิ่มทุนแต่อย่างใด  
   และบริษัทขออนุญาตไม่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือ 

คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา– ผู้ถือหุ้น
 • ท�าไมธุรกิจน�้ามันที่ท�าโดยคนไทยก�าไร แต่ธุรกิจน�้ามันที่ท�าโดยต่างชาติไม่ค่อยจะประสบผลก�าไร กรณีนี้บริษัทจะหา
  วิธีปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
  o คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ช้ีแจงต่อทีป่ระชมุ
   ว่า ตามกฎหมายของกระทรวงพลงังาน กรมธรุกจิพลงังานนัน้ บรษิทัทีก่ลัน่น�า้มนัและค้าน�า้มนัจะต้องเกบ็
   ส�ารองน�้ามันในอัตราร้อยละ 6 เป็นทุนส�ารองเพื่อความมั่นคงของประเทศประมาณ 22 วัน บริษัทจึงมี
   ความจ�าเป็นที่จะต้องเก็บส�ารองน�้ามันประมาณเจ็ดล้านบาร์เรลตามที่ปรากฏในวีดิทัศน์ หลังจากที่เกิด
   เหตุการณ์ราคาน�้ามันดิบปี 2557 ลดต�่าลงตอนปลายปีซึง่เป็นปัจจัยภายนอกท่ีบรษิทัไม่สามารถควบคมุได้ 
   ท�าให้บรษิทัมผีลขาดทุนสตอ็กน�า้มนัเจ็ดล้านบาท 

  o คุณยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าจาก
   ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัดส่วนทางการตลาดของฝ่าย
   ขายปลีกอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 15 การลงทุนเพิ่มจ�านวนสถานีบริการนั้นบริษัทจะพจิารณาถงึความ
   คุม้ค่าในการลงทนุด้วย ทัง้นีบ้รษิทัให้ความส�าคญัต่อความมปีระสทิธภิาพมากกว่าจ�านวนสถานบีรกิาร สิง่ทีบ่รษิทัใช้
   ประเมินผลความสามารถในการแข่งขันทางค้าปลีกคือ ยอดขายต่อสถานีบริการ ซ่ึงถ ้าดูจ�านวน
   สถานีบริการ กับยอดขายหรือส ่ วนแบ ่ งทางการตลาด จะพบว ่าสถานีบริการน�้ ามันเอสโซ ่
   มีอัตราส่วนการขายเฉลี่ยต่อสถานีบริการอยู่ที่ประมาณส่ีแสนเจ็ดหม่ืนลิตรต่อสถานีบริการต่อเดือน
   คุณยอดพงศ์ยังได้กล่าวถึงโปรแกรมทางการตลาดท่ีบริษัทได้ด�าเนินการไปในปีที่แล้วต่อผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง 
   การแจกน�้าขนาด 1.5 ลิตร การแจกแม่เหล็กสะสมในช่วงฟุตบอลโลก การร่วมกับการฉลอง 120 ปี
   ของบรษิทัในประเทศไทย โดยการแจกทองค�าน�้าหนัก 120 บาท การแจกบัตรเติมน�้ามันเอสโซ่ 120 รางวัล 

  o คุณมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม
   เพิ่มเติมว่า บริษัทมีการขยายเครือข่ายน�้ามันเกรด premium คือ ดีเซลพลัส บริษัทเริ่มจ�าหน่าย
   น�้ามันดีเซล พลัส เมื่อสองปีที่แล้ว และได้ขยายเครือข่ายมาเรื่อยๆ ปีที่แล้วสถานีบริการเอสโซ่ที่จ�าหน่าย 
   น�้ามันดีเซล พลัส มีอยู ่ประมาณ 151 แห่ง ส ่วนปีนี้บริษัทจะเพิ่มไปให ้มากกว ่า 200 แห่ง 
   สิ่งที่เกิดขึ้นคือก�าไรต่อหน่วยของดีเซล พลัส ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า จะท�าให้เกิดผลก�าไรกับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
   อีกสิ่งหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ย่อมท�าให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เอสโซ่ดีขึ้น  เมื่อเดือนธันวาคม 2556 
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   บริษัทเร่ิมจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นเดือนแรก เม่ือส้ินปีที่แล้ว บริษัทมีสถานีบริการที่จ�าหน่าย 
   น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ถึง 320 แห่ง ปีน้ีเช่นกัน บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว ่าจะให้มีการจ�าหน่าย
   น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ในสถานีบริการน�้ามันทั้งหมดของเอสโซ่ให้ได้ทุกสถานีบริการ หากไม่มีข้อจ�ากดั
   ทางด้านถังน�้ามันใต้ดิน ซึ่งเป็นความตั้งใจของบริษัทอยู่แล้วตลอดมาที่จะจัดให้มีโปรแกรมทางการตลาด
   หรือว่าการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างผลก�าไรไปให้กับท่านผู้ถือหุ้น 

  o ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญจากราคาน�้ามันดิบทีต่กต�า่ลง
   เมือ่ปี 2557 และค่าการกลัน่บวกกบัก�าไรขัน้ต้นของธรุกจิพาราไซลนีลดลงสูร่ะดบัต�า่สดุทีเ่คยเป็นมาในรอบ 
   5 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อประกอบการของบริษัทและบริษัทไม่มีอิทธิพลต่อราคาและค่าการกลั่น
   เหล่าน้ัน อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานของบริษัทมีผลที่ บริษัทได้ขยายการตลาดค้าปลีกและได้ด�าเนิน
   โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพ่ิมผลตอบแทนขั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยโดยปลอดภัย 
   แม้ว่าผลประกอบการทางการเงินจะไม่เป็นที่น่าพอใจ บริษัทยังคงมุ่งม่ันและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   ในทิศทางที่จะท�าให้บริษัทมีผลก�าไรที่ดีขึ้นในอนาคต บริษัทจะยังคงขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการ
   ที่คุ้มค่าเพ่ือที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ประธานได้กล่าวว่าบริษัทจะยังคงหาหนทางท่ีจะพัฒนา
   ธรุกจิของบรษิทัโดยไม่ค�านงึถงึสภาวะของราคาและค่าการกลัน่ บริษทัเชือ่ว่าการลงทุนอย่างมวีนิยันีจ้ะสร้าง
   เพื่อที่จะสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ประธานได้ช้ีแจงว่าบริษัทจะน�าเงินสดที่ได้จากการด�าเนนิงาน
   ของบริษัทมาใช ้ในทางที่จะท�าให้ ม่ันใจว ่าบริษัทด�าเนินธุรกิจได ้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง 
   ปลอดภัยและลงทุนในโครงการที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ ้มค่าแก่ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาวเป็นล�าดับแรก  
   ผู ้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการกลั่นและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
   เพราะบริษัทเชื่อว ่าโครงการเหล ่านี้จะให ้ผลตอบแทนที่คุ ้มค ่าแก ่ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว และ 
   หากบริษัทมีเงินสดเหลือจากการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ท้ังสองที่กล่าวมานั้น บริษัทก็ต้องการ 
   ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็นล�าดับแรก อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม  
   บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คุณศิริวรรณ สมานมิตร – ผู้ถือหุ้น
 • ป ัจจัยภายนอกที่ส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการของธุรกิจน�้ามัน ซึ่ งทุกบริษัทต ้องเผชิญปัญหาน้ี
  เช่นเดยีวกนั เหตใุดบริษทัประสบภาวะขาดทนุมากมายในขณะทีบ่รษิทัอืน่ยงัคงสามารถด�าเนนิธรุกจิอยูไ่ด้
  o คุณมงคลนิมิตร เอ้ือเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม
   ว่า แต่ละบรษิทัหรอืแต่ละโรงกลัน่จะมคุีณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นน�า้มนัดบิทีใ่ช้ในการกลัน่ 
   ผลผลิตที่ออกมาแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ตรงนี้จะเป็นข้อแตกต่างที่ส�าคัญ นอกจากนั้นแล้ว แต่ละบริษัท
   ยังมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น บางบริษัทมีแต่โรงกล่ันไม่มีฝ่ายขาย บางโรงกล่ันมีโรงผลิตไฟฟ้า
   ขาย บางโรงกลั่นมีโรงผลิตน�้ามันเครื่องพื้นฐาน บางบริษัทหรือบางโรงกลั่นมีโรงงานเอทานอล มีโรงงาน
   โซล่าฟาร์มซึ่งการเปรียบเทียบจะเป็นไปได้ยาก
 • ท�าไมบริษัทไม่พัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลก�าไร
  o คณุมงคลนิมติร เอือ้เชดิกุล กรรมการและผู้จดัการกจิกรรมองค์กรและรฐักจิสมัพันธ์ ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า 
   บริษัทให้ความส�าคัญกับธุรกิจหลักคือ การกลั่นน�้ามัน โรงกลั่นน�้ามัน และขายน�้ามันผ่านช่องทางต่างๆ 
   ไม่ว่าจะเป็นช่องทางค้าปลีก ช่องทางค้าส่ง ช่องทางอุตสาหกรรมต่างๆ หรือขายน�้ามันเครื่องบิน 
   ซึ่งตรงนี้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่บริษัทยึดถือมาตลอดต้ังแต่บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
   บริษัทพยายามที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น ขยายช่องทางค้าปลีก 
   เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

คุณธงชัย – ผู้ถือหุ้นรายย่อย
 • (1) บริษัทมีกระบวนการเกี่ยวกับ zero discharge อย่างไร (2) บริษัทจัดการเกี่ยวกับ flare อย่างไร 
  o ดร. อดิศักด์ิ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ในเรื่องของ Zero 
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   Discharge ทางโรงกลั่นของบริษัทมีมาตรการ มีกระบวนการและวิธีการที่จะเข้าไปตรวจสอบและดูแล
   อปุกรณ์การผลติ ท่อส่งน�า้มนัระหว่างกระบวนการผลติหรอืท่อส่งน�า้มนัเข้าถงัเพือ่แจกจ่ายไปตามช่องทาง
   ต่างๆ อยู ่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเกิดการรั่วไหลจากอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น ค�าถาม
   ที่สองเร่ืองของ Flare หรือหอเผาท้ิง ที่โรงกล่ัน ซึ่งอาจพบเห็นเปลวไฟท่ีปลายปล่องนั้น โดยหลักการ
   แล้ว Flare หรือ หอเผาทิ้ง เป็นเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานของการออกแบบอุปกรณ์ ในกรณีที่มี
   ความดัน ซึ่งเกิดปัญหาในเรื่องการควบคุมของกระบวนการผลิตที่บริษัทไม่สามารถจะควบคุมความดันได้ 
   ความดันนั้นจะได้รับการปล่อยไปที่ flare ที่จะเผาไหม้ทิ้งไป มิฉะนั้นอุปกรณ์จะเกิดความเสียหาย
   หรือเกิดการระเบิดขึ้น บริษัทได้จัดตั้งทีม Flare Minimization Team ขึ้นที่โรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ 
   ศรีราชา ที่ดูแลเร่ืองนี้ตลอดเวลา หากมีการรั่วไหลและปล่อยความดันไปที่ flare บริษัทต้องไป
   ตรวจสอบว่าวาล์วตัวที่มีปัญหานั้นอยู่ที่ไหน และเกิดปัญหาอย่างไร และท�าการซ่อมเพื่อไม่ให้ flare
   ตัวนี้เกิดการรั่วไหลออกไป 

 หลังจากได้รับความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการตลาดค้าปลีก ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา 
ที่ว ่าก�าไรจากการตลาดค้าปลีกอยู ่ในระดับที่ดี บริษัทจึงได้ลงทุนมากขึ้นในสถานีบริการน�้ามัน เพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม  
และปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน�้ามัน เนื่องจากบริษัทเห็นว ่าโครงการเหล ่านั้นมีความคุ ้มค ่าต ่อการลงทุน  
และหากผู ้ถือหุ ้นคิดถึงการตลาดค้าปลีกซ่ึงรวมถึงธุรกิจน�้ามันเครื่องด้วยนั้น น�้ามันเครื่องยี่ห ้อ Mobil 1 ก็มีความสามารถ 
ในการแข ่งขันสูง ปัจจุบันบริษัทก็ได ้เปิดศูนย์เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง Mobil 1 Center จ�านวน 280 แห่งทั่วประเทศ  
ประธานได้เน้นย�้าว่าเน่ืองจากบริษัทมีความสามารถแข่งขันสูงในธุรกิจการตลาดค้าปลีก ผู้ถือหุ้นจึงได้เห็นว่าบริษัทได้ใช้เวลา 
ความพยายามและลงทุนอย่างมากเพื่อที่จะเติบโตในด้านนี้

 คุณยอดพงษ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมิได ้
ขายน�้ามันเครื่องยี่ห ้อเอสโซ ่ แต ่บริษัทจ�าหน่ายน�้ามันเครื่องภายใต ้ยี่ห ้อ Mobi l 1 ซ่ึงเป ็นน�้ามันเครื่องเกรดพรีเม่ียม  

 เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ
ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในปี 2557 รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคุณเข็มชายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรอง
  รายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในปี 2557 รวมทั้งรายงานประจ�าปีของ
  คณะกรรมการและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก�า ไรขาดทุนเบ็ด เสร็จส� าหรับป ีบัญชีสิ้ นสุด 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2,691,411,565
35,000

2,057,200
0

2,693,503,765

รับรองและอนุมัติ:
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.92
0.00

0.077
0.00
100

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 112



วาระที่  3 พิจารณาจัดสรรผลกำาไรและการจ่ายเงินปันผล
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 คือ พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล และเชิญให้
คุณเข็มชายเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ  
  คุณเข็มชาย (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 บริษัท
ขาดทุนสุทธิ 10,346 ล้านบาท บริษัทจึงไม่จัดสรรผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 เป็นทุนส�ารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
  ส�าหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล คุณเข็มชายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่
บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ
จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มีมติอนุมัติประกาศงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2557    

  บริษัทได้แสดงตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลบนจอโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557

(ปีที่เสนอ)
(10,346)

-
3,461

-
-
-
-

N/A

(378)
-

3,461
-
-
-
-

N/A

1. ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
3. จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
 4.1 เงินปันผลระหว่างกาล
 4.2 เงินปันผลเพิ่มเติม
5. รวมเงินปันผลประจ�าปีจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 
 (ร้อยละ)

ปี 2556

 เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
ซึง่ในระเบยีบวาระน้ีจะต้องได้รับมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้ 
  (1)  ไม่จัดสรรผลการด�าเนินงานเป็นเงินทุนส�ารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด
   พ.ศ. 2535 และ 
  (2) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
   
  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2,692,153,409
243,856

1,116,500
0

2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.95
0.00
0.04
0.00
100

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 1 13



วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 4 คือ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ 
และเชิญให้นายเข็มชายเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ
  คุณเข็มชาย (ในนามประธานฯ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด
 พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 และ 16 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งหนึ่งในสาม และกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 4 ท่าน
  คุณเข็มชายได้แจ้งว่าต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์
ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทใน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามา   
  เน่ืองจากกรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระมจี�านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) คณุสทุธชิยั สงัขมณ ี(2) คณุสมเจตน์ สายฝน 
(3) คุณยอดพงศ์ สุตธรรม และ (4) คุณราตรีมณี ภาษีผล เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้
กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
  คุณเข็มชายแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจาณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยกรรมการแต่ละ
ท่านจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  4.1  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการท่านแรกที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าด�ารง
   ต�าแหน ่งเป ็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ ง คือ คุณสุทธิชัย สังขมณี ประวัติ โดยสังเขปของ
   คุณสุทธิชัย สังขมณี ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซึ่งได้ส่งให้แก่ผู ้ถือหุ ้นไปพร้อมกับ
   หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ให้คณุสทุธชิยั สงัขมณ ีกลบัเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิต่งตัง้ให้ 
  คุณสุทธิชัย สังขมณี กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2,562,327,434
130,056,331

1,130,000
0

2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

95.13
4.83
0.04
0.00
100

  4.2 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการท่านต่อมาที่ต ้องออกตามวาระและได้รับการเสนอ 
   ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ คุณสมเจตน์ สายฝน ประวัติโดยสังเขปของ  
   คุณสมเจตน ์  สายฝน ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร ์และเอกสารแนบซึ่ ง ได ้ส ่ ง ให ้แก ่ผู ้ ถือหุ ้น 
   ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
  
 เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คุณสมเจตน์ สายฝน  
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัต ิ
  แต่งตั้งให้ คุณสมเจตน์ สายฝน กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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2,610,688,234
81,695,531
1,130,000

0
2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

96.93
3.03
0.04
0.00
100

  4.3 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการท่านต่อมาที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับ
   เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม ประวัติโดยสังเขปของ 
   คุณยอดพงศ์ สุตธรรม ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับ
   หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 เนือ่งจากไม่มคี�าถามหรอืความคดิเหน็ใดๆ ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมมีมตอินมัุตแิต่งตัง้ให้คุณยอดพงศ์ สุตธรรม  กลบัเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
  แต่งตั้งให้ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  4.4 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการท่านสุดท้ายที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับ
   เข ้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ คุณราตรีมณี ภาษีผล ประวัติโดยสังเขปของ 
   คุณราตรีมณี ภาษีผล ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซ่ึงได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับ
   หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คุณราตรีมณี ภาษีผล กลับ
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง
  ให้ คุณราตรีมณี ภาษีผล กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2,607,841,034
84,551,231
1,121,500

0
2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

96.82
3.14
0.04
0.00
100

2,610,688,234
81,695,531
1,130,000

0
2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

96.93
3.03
0.04
0.00
100
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 คือ พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และได้เชิญให้
คุณเข็มชายเป ็นผู ้อธิบายรายละเอียดที่ เ ก่ียวข ้องกับระเบียบวาระนี้ต ่อที่ประชุมเป ็นภาษาไทยในนามของประธานฯ
  คุณเข็มชาย (ในนามของประธานฯ) ชี้แจงว่า ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซ่ึงรวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ทั่วไปได้รับ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังต่อไปนี้  
  (1) กรรมการผู้ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือส�าหรับการท�างานเต็มเวลาประเภทใดๆ 
   จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการ กล่าวคือ กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ  ในบริษัท
   หรือบริษัทในเครือจะได ้รับเพียงเงินเดือนและสวัสดิการส�าหรับการท�างานในต�าแหน่งต ่างๆ
    โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการของบริษัทอีก
  (2) กรรมการซ่ึงไม่ใช่พนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือและมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
   จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 133,334 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อย
   สามสิบสี่บาท) 
  (3) กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 166,667 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืน
   หกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาท)
   ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้อ (2) และ (3) ข้างต้นมีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557
   ในวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของ 
   ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

คุณศิริวรรณ สมานมิตร – ผู้ถือหุ้น
 • เนือ่งจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น เป็นอตัราเดมิตัง้แต่ตอนทีบ่รษิทัน�าหุน้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
  ซึ่งขณะนั้น บริษัทมีผลก�าไรที่ดีจากการด�าเนินธุรกิจ แต่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทขาดทุนมาหลายปีแล้ว 
  จงึอยากเห็นคณะกรรมการของบรษิัทแสดงสปิรติขอลดค่าตอบแทนลงในอัตราร้อยละ 1 หรือ รอ้ยละ 2 เพือ่เป็นการ
  แสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
  o คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
   ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทได้พิจารณาตามค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ
   คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและต�าแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระ รวมถึงคณะกรรมการ
   ตรวจสอบทีไ่ด้ท�างานให้กบับรษิทัแล้ว จงึเล็งเหน็ว่าค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสมแล้ว 

 เนือ่งจากไม่มีค�าถามหรอืความคดิเหน็เพิม่เตมิประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมมีมตอินมัุตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2,689,898,509
2,472,531
1,142,725

0
2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.87
0.09
0.04
0.00
100
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วาระที ่6  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่าวาระที ่ 6 คอื พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี และ
ได้เชญิให้คณุเขม็ชายเป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัระเบยีบวาระนี ้ต่อทีป่ระชมุเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ
  คณุเขม็ชาย (ในนามประธานฯ) ชีแ้จงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคบั
ของบรษัิทข้อที ่ 39 และ 49 ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปีพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชทีกุปี 
  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
นายสมชาย จณิโณวาท ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่ 3271 นายศริะ อนิทรก�าธรชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่ 3610 และนางสาว
อมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่ 4599 จากบรษิทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดดังกล่าวเป็นผู้ท�าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558  ทัง้นี ้คณุสมชาย คณุศริะ และ คุณอมรรตัน์ ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษัิทฯ (เนือ่งจากผู้สอบบญัชีรายเดมิของบริษทัฯ ได้เป็นผูส้อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ 
มาแล้วห้ารอบปีบญัชีตดิต่อกนั จงึครบก�าหนดวาระทีจ่ะต้องมีการเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชเีพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ ) ทัง้นี ้ บรษิทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั และผูส้อบบญัชีทีเ่สนอข้างต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรอืมส่ีวน
ได้เสียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว
  คณุเข็มชายได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า จากการพจิารณาถงึปัจจยัต่างๆ ทีเ่หมาะสม คณะกรรมการบรษิทัโดยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 4,500,000 บาท
ซึง่เป็นค่าตอบแทนในอตัราเดยีวกนักบัค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา  
  เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอ โดยในระเบยีบวาระนีจ้ะต้องได้รบัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงคงคะแนน

มตท่ีิประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง
  นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่ 3271 นายศริะ อนิทรก�าธรชัย ผูส้อบบัญชรัีบอนญุาต เลขท่ี
  3610 และนางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่ 4599 จากบรษิทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์
  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกล่าวเป็น
  ผูท้�าการตรวจสอบและให้ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ส�าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 
  และให้ได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิจ�านวน 4,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้

2,692,065,009
143,000

1,305,756
0

2,693,513,765

อนุมัติ:
ไม่อนุมัติ:
งดออกเสียง:
บัตรเสีย
รวม:

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.95
0.00
0.05
0.00
100

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น

คำาถามและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

คุณยุพเยาว์  ศรีวัฒนชัย – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • ขอทราบถงึความคบืหน้าในการเข้าร่วมโครงการ ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่  เน่ืองจากนโยบายของบรษิทัได้ประกาศ
  ไว้อย่างชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนในการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างไรและเมื่อไร
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  o คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู ้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ช้ีแจงต่อ
   ที่ประชุมว่า ตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีของบริษัทหน้าที่ 40 บริษัทมีมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ 
   (Standard of Business Conduct) ซึ่งประกอบด้วยนโยบายย่อย 17 ข ้อ ซึ่งเป ็นนโยบาย
   ที่น�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
   จะต้องท�าความเข้าใจ และน�าไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ในทกุๆ ปี ผูบ้รหิารและพนกังาน
   ของบริษัทฯ ถูกคาดหมายให้ท�าการทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าว
   เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทัฯ  นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ได้จดัให้มีการอบรมเพือ่ทบทวนนโยบายหลกัเหล่านี้ 
   หรือประเด็นส�าคัญอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและสามารถน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
   เป็นระยะๆ อาทิเช่น บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกีย่วกบันโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ให้แก่พนักงาน
   ในต�าแหน่งที่ก�าหนดทุกปี ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
   www.esso.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแจกจ่ายนโยบายต่างๆ ข้างต้นให้กับผู้ที่ท�าธุรกิจร่วมกับ 
   บริษัทเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายจะด�าเนินธุรกิจกับบริษัท โดยใช้นโยบายทั้ง 17 ข้อข้างต้นเช่นกนั จงึเชือ่มัน่ 
   ได้ว่า การปฏบิตังิานของบรษัิทจะสามารถป้องกันและต่อต้านการคอร์รปัชัน่ได้เป็นอย่างดี
  o คุณชัย แจ้งศิริกุล กรรมการและผู้จัดการบัญชี ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า มาตรฐานการด�าเนิน
   ธุรกิจตามที่คุณมงคลนิมิตรได้กล่าวไว้นั้น เป็นมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจท่ีบริษัทน�ามาใช้จากบริษัทฯ แม่ 
   ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล จะเห็นได้จากนโยบายข้อที่ 17 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักทั้ง 
   17 ข้อจะมีเร่ือง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ันก�าหนดไว้โดยตรง ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติเรื่องเหล่านี้มาเป็น
   เวลาช้านานแล้ว ในแง่ของการพัฒนาและในเชิงสื่อสาร ทางบริษัทได้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวให้กับ
   พนักงานทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่พนักงานเข้าใหม่ ฉะนั้น พนักงานทุกคนจะทราบถึงความคาดหวังของ
   บรษิทัในเรือ่งเหล่านีเ้ป็นอย่างด ีกล่าวโดยสรปุ บรษิทัเหน็ด้วยและให้การสนับสนนุกบัการแนวทางของการรณรงค์ใน
   การต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินในเรื่องดังกล่าวนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้ว
  o คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า 
   หนึ่งในนโยบาย 17 ข้อว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจได้มีการก�าหนด นโยบายเกี่ยวกับการให้
   ของขวญัและการเลีย้งรบัรองด้วย  ซึง่มกีารระบไุว้อย่างชดัเจนรวมทัง้นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 
   ในนามของบริษัทขอกล่าวชืน่ชมคณะกรรมการการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ได้รณรงค์กิจกรรมดีๆ ต่างๆ เหล่านี้  
   และบริษัทยินดีที่จะให้การสนับสนุนองค์กรนีเ้ป็นอย่างด ี  นอกจากนีแ้ล้ว หากบรษิทัมโีอกาสเข้าไปมส่ีวนร่วม
   ในกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ขององค์กรนี้ บริษัทมีความยินดี และบริษัทคาดว่า หากองค์กรดังกล่าวมีความ
   ต้องการหรือสนใจอย่างไร บริษัทยินดีที่จะเผยแพร่แบ่งปันข้อมูลที่บริษัทได้ปฏิบัติมาในตลอดหลายสิบปีที่
   ผ่านมาตามนโยบายทั้ง 17 ข้อของเราเหล่านี้ให้กับทางสาธารณชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณอรุณรัตน์ ชูไชยรุ่งฤกษ์ –ผู้ถือหุ้น

 • (1) ท�าไมบริษัทจึงไม่มีช ่องทางหารายได้เพิ่มจากการค้าก๊าซ (2) ในปี 2558 นี้ บริษัทจะมีปัญหาเรื่อง
  Stock Loss อีกหรือไม่
  o คณุมงคลนมิติร เอือ้เชดิกุล กรรมการและผูจ้ดัการกิจกรรมองค์กรและรฐักจิสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 
   ธุรกิจ NGV และ LPG มันเป็นราคากึ่งควบคุมและไม่ใช่ราคาตลาด และที่มีราคาต�่าเพราะว่ารัฐบาล
   เอาเงินกองทุนไปสนับสนุนอยู่ ท�าให้ราคาหน้าปั๊มหรือราคาขายปลีกถูกกว่าความเป็นจริง ในระยะยาว 
   ราคาเหล่านี้จะไม่สามารถยืนยงอยู่ได้  
  o ส�าหรบัค�าถามท่ีสอง บรษิทัยงัไม่สามารถให้ค�าตอบได้ เนือ่งจากปัญหาเรือ่งการขาดทนุสตอ็กน�้ามันจะอิง
   อยู่กับราคาน�้ามันดิบปลายปีว่าจะเป็นอย่างไร  
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คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผู้ถือหุ้น

 • (1) ขอสอบถามถึงบัตรสมาชิกของสถานีบริการน�้ามัน และ (2) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง
  ด้วยระบบ GPS
  o คุณยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดค้าปลีก ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) บริษัท
   เป็นบรษิทัแรกทีส่ร้างโครงการทางการตลาดในลกัษณะนีขึ้น้มา  ซึง่สิง่ทีเ่ราท�ากนัมามากกว่า10 ปีคอืการแจกน�า้ดืม่ 
   ส�าหรับบัตรสะสมแต้มน้ัน บริษัทก�าลังเร่งพัฒนาเรื่องบัตรสะสมแต้มคาดว่าน่าจะออกได้ในไตรมาสที่ 2 
   ของปีหน้า เน่ืองจากบริษัทมีมีสถานีบริการน�้ามันที่ด�าเนินการโดยผู้ด�าเนินการ (Dealer) กว่า 300 แห่ง 
   บริษัทจึงต้องหารือกับผู้ด�าเนินการดังกล่าวในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
  o ส�าหรับค�าถามที่ (2) เร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพของรถบรรทุกน�้ามันที่ติดตั้งจีพีเอส ขอเรียนชี้แจง 
   บริษัทมีการติดต้ังจีพีเอสในรถบรรทุกน�้ามันทุกคัน นอกจากนั้น ยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV อีก 5 ตัว  
   นอกเหนอืจากการดูจพีเีอสทีช่่วยตรวจสอบเฉพาะในเรือ่งของเส้นทางของรถว่ารถวิง่ไปทางไหน บรษิทัยงัมี 
   control showroom ที่จะคอยสอดส่องพฤติกรรมคนขับรถ และล่าสุด บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตั้ง
   มาตรฐานอันใหม่ข้ึนมา ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวหน้า ทางบริษัทจะน�ารูปและรายละเอียดต่างๆ 
   เกี่ยวกับรถน�้ามันตามที่กล่าวข้างต้นมาเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบต่อไป

  หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเรื่องดังกล่าว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ในคร้ังน้ี และผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการ
และผู ้บริหารทุกท ่านจะพยายามอย ่างย่ิงเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค ่าสูงให ้มากขึ้นและด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย ่าง
มีประสิทธิภาพ จากนั้นประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.50 น.

           ประธานที่ประชุม
                           (นายนีล เอ แฮนเซ็น)

  เลขานุการบริษัท 
         (นางอังสนา พิเรนทร)
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นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 75 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: 
» บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
» ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
»    ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
» หลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำางาน: 
» รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
» ประธานธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)
» ประธานการรถไฟแห่งประเทศไทย
» ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558: 5/5 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558: 8/8
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:
» ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มิใช่จดทะเบียน:
» กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บี. บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในหน่วยงานภาครัฐ: 
» กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน ก.พ.
» ประธาน อกพ. วิสามัญก�าหนดต�าแหน่งและค่าตอบแทน ส�านักงาน ก.พ. 
» ประธานอนุกรรมการ อกพ. วิสามัญการก�าหนดต�าแหน่งระดับสูง 
 ของกระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และราชบัณฑิตยสถาน 
» ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
» ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
» คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันพระปกเกล้า
» รองประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
จำานวนวาระที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 3 วาระ
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ: 
» ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ   
 ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�าของบรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / 
 บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
» ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมี
 ความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
» ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�า  
 หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) 
 กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่  
 อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 320



นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ
กรรมการอิสระ ประธานคณะ
กรรมการประเมินผลงาน
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: 
» วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำางาน: 
» รองผู้จัดการใหญ่บริหารสายงานปฎิบัติการ  
 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน) 
» กรรมการบริหาร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
Director Certification Program (DCP); และ Finance for Non-Finance Director
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558: 5/5
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558: 8/8 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานในปี 2558: 3/3
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิาร ในบรษิทัอ่ืนทีม่ใิช่จดทะเบียน: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
จำานวนวาระที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 3 วาระ
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ: 
» ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บรษิทัร่วม  
 หรอื  นติบิคุลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัและในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา
» ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของ   
 บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความ  
 ขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
» ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�า  
 หน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/
 ให้กู้ยืมเงิน) กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ 
 นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 3 21



นางวัธนี พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ 
และ กรรมการตรวจสอบ                          

อายุ: 78 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: 
» บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอลาบามา สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำางาน: 
» รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และกรรมการประจ�าคณะ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
» กรรมการบริหาร  และอนุกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
» กรรมการก�ากับธุรกิจในเครือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
» กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
» กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน)
» กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
Director Certification Program (DCP); และ
Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558: 5/5 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558: 8/8
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่:
» กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มิใช่จดทะเบียน: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น: 
» กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและบัญชี ส�านักงานคณะกรรมการ   
 ข้าราชการพลเรือน
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
จำานวนวาระที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 3 วาระ
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ: 
» ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / 
 บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
» ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมี 
 ความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
» ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ
 ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/
 ให้กู้ยืมเงิน) กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ 
 นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 322



นายวัฒนา จันทรศร
กรรมการอิสระ 
และกรรมการประเมินผลงาน 

อายุ: 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา: 
» วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
 สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ชิคาโก  สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำางาน: 
» ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 
 บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ�ากัด
» ที่ปรึกษาธุรกิจกิจการกลั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
» ผู้จัดการโรงกลั่นศรีราชา 
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558: 4/5
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานในปี 2558: 3/3
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิาร ในบรษิทัอ่ืนทีม่ใิช่จดทะเบียน: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น: ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
จำานวนวาระที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 3 วาระ
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ: 
» ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /   
 บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี
 ที่ผ่านมา
» ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมี
 ความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
» ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ
 ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/
 ให้กู้ยืมเงิน) กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ 
 นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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ข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(เป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
 ของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน  ทัง้น้ี
 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
 พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
 ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
 ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
 ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ัง

 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่า
 อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
 ให้กู ้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
 หรือคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรพัย์ทีมี่ตวัตนสุทธิของบรษิทัหรอืต้ังแต่ยีส่บิล้านบาท
 ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งน้ี การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่
 เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
 ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั
 ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้
 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
 ที่มีนัยในห้างหุ ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า
 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
 และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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คำาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 
และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

 • ลงนามและน�าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ เวลาลงทะเบียน
 • แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 
  (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 • ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

 • ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
  ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ จะแบ่งการมอบฉนัทะเป็นหนงัสอืหลายฉบบัให้แก่ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
 • บรษิทัได้จดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะให้สามแบบ ตามทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ท่ีส่งมาด้วย
  ล�าดบัท่ี 5) โดยผูม้อบฉนัทะสามารถเลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่กไ็ด้ตามความเหมาะสม อย่างไรกต็ามบรษัิทขอแนะน�า
  ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมท้ังปิดอากรแสตมป์จ�านวน 
  20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 • เพือ่ความเรยีบร้อยในการเตรยีมการประชุม บรษิทัสนบัสนนุให้ท่านผูถ้อืหุ้นส่งหนงัสือมอบฉนัทะทีท่่านผู้ถอืหุน้ได้จัดท�า
  และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลกัเกณฑ์ทีก่ล่าวข้างต้นพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องไปยงับริษทัล่วงหน้า
  ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลา
  เพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 • หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง 
  (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 • ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
  ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 • หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอี�านาจลงนามผกูพนันติิบคุคลนัน้ พร้อมประทับตราส�าคัญของนติิบุคคล (ถ้าม)ี
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
  กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 8 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มี
  อ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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 • กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ให้แนบส�าเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนติบิคุคลซึง่ออกโดย
  หน่วยราชการท่ีมีอ�านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการ
  รับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอ�านาจไม่เกิน 8 เดือน
 • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ
  ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
  บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
 • ส�าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค�าแปลด้วย
 • ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
  ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย ทีร่บัฝากและดแูลหุน้ของบรษิทัฯ ให้แก่ผูล้งทนุต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้น 
ที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร  
ดังต่อไปนี้
 • หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด�าเนินการลงนามใน
  หนังสือมอบฉันทะแทน
 • หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 • หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของให้คัสโตเดียน
   (ถ้ามี)
 • ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 8 เดือนก่อน
  วันเข้าประชุม และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของ
  นิติบุคคล (ถ้ามี)
 • ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ
  ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของ
  บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)  
 • เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 
  และให้บคุคลทีอ้่างองิเอกสารดงักล่าว หรอืบคุคลผูมี้อ�านาจกระท�าการแทนบคุคลดงักล่าวลงนามรบัรองความถกูต้อง
  ของค�าแปลด้วย
 • ผูร้บัมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ�าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรอืหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ
  (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
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คำาชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้
ก�าหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ�ากัดไว้สามแบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด ชัดเจนตายตัว และผู้รับมอบ
  ฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะก�าหนด
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
  เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

 นายสุทธิชัย สังขมณี  กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาด้วย กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อความอื่นๆ ให้ครบถ้วน และลง
นามการมอบฉันทะของท่าน ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะน�าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุใน
ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4) กลับมายังเลขานุการบริษัทฯ  
ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  ชื่อ-นามสกุล  : นายสุทธิชัย สังขมณี
  อายุ   : 59 ปี
  ที่อยู่   : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
      3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
      เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  ต�าแหน่ง   : กรรมการอิสระ 
  หมายเหตุ  : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใด



"

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

       เขียนที่  

       วันที่   เดือน     พ.ศ.  

 (1) ข้าพเจ้า        สัญชาติ      

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต�าบล/แขวง  

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์  

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้  

  หุ้นสามัญ     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให้

  (1)             อายุ     ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    หรือ

  (2)             อายุ     ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    หรือ

  (3)             อายุ     ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์  

  กรรมการอิสระ £ นายสุทธิชัย สังขมณ ี

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม 

ชั้น 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

       ลงชื่อ        ผู้มอบฉันทะ

        (      )

 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ

 (    )   (    ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ

 (    )   (    )

หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
 การลงคะแนนเสียงได้
(2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4 มา

 พร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้

 

โปรดติด
อากรแสตมป์

20 บาท
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"

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

       เขียนที่  
       วันที่   เดือน     พ.ศ.  
 (1) ข้าพเจ้า        สัญชาติ      
อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต�าบล/แขวง  
อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้  
  หุ้นสามัญ     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง
 (3) ขอมอบฉันทะให้
  (1)             อายุ     ปี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 
อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    หรือ
  (2)             อายุ     ปี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 
อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    หรือ
  (3)             อายุ     ปี 
อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 
อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์  

  กรรมการอิสระ £ นายสุทธิชัย สังขมณี
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม 
ชัน้ 7 เลขที ่138 ถนนสขุมุวทิ กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้
  

  £ วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 

      £ (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร

     £ (ข) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้

     £ รบัรอง £ ไม่รบัรอง  £ งดออกเสยีง

  £ วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการใน
    รอบปีทีผ่่านมา รวมทัง้รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนมัุตงิบแสดงฐานะการเงนิและ
    งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชี  

   £ (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร

     £ (ข) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้

     £ รบัรอง £ ไม่รบัรอง  £ งดออกเสยีง

โปรดติด
อากรแสตมป์

20 บาท

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 5 29





"
สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 5 31

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้อืหุน้
 (6) ในกรณทีีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณทีีท่ี่ประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่หน็สมควร
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทกุประการ

       ลงชื่อ        ผู้มอบฉันทะ

        (      )

       ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

        (    ) 

       ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

        (    ) 

       ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

        (    ) 

       ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 

        (    ) 

หมายเหตุ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก

 การลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4 มา

 พร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้

(3) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



"

ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรงุเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรมู ชัน้ 7 เลขที ่ 138 ถนนสขุมุวทิ กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย
   

 £ วาระท่ี    เร่ือง  
  £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง

 £  วาระท่ี    เร่ือง  
  £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง

 £  วาระท่ี    เร่ือง  
  £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง

 £  วาระท่ี     4 เร่ือง  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่านท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 
  £ ช่ือกรรมการ  
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง
  £ ช่ือกรรมการ  
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง
  £ ช่ือกรรมการ  
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง
  £ ช่ือกรรมการ  
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง
  £ ช่ือกรรมการ  
    £ เห็นด้วย £ ไม่เห็นด้วย  £ งดออกเสียง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 532
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

       เขียนที่  

       วันที่   เดือน     พ.ศ.  

 (1) ข้าพเจ้า        สัญชาติ      

อยู่บ้านเลขที่     ถนน      ต�าบล/แขวง  

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์ 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้  

  หุ้นสามัญ     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง

  หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง

 (2) ขอมอบฉันทะให้

  (1)             อายุ     ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    หรือ

  (2)             อายุ     ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    หรือ

  (3)             อายุ     ปี 

อยู่บ้านเลขที่     ถนน       ต�าบล/แขวง 

อ�าเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย์  

  กรรมการอิสระ £ นายสุทธิชัย สังขมณ ี

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจ�าปี 2559 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรงุเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรมู ชัน้ 7 เลขที่ 

138 ถนนสขุมุวทิ กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี

  £ มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  £ มอบฉันทะบางส่วน คือ

   £ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

   £ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

            รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด เสียง



"
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี

  £ วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 

     £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ รับรอง     เสียง £ ไม่รับรอง         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

  £ วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 

    รวมท้ังรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ  และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุน

    เบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญช ี

   £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ รับรอง     เสียง £ ไม่รับรอง         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

  £ วาระท่ี 3 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

     £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ รับรอง     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

  £ วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่านท่ีออกตามวาระ

     £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

   £ การแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด 

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

   £ การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

    ช่ือกรรมการ  นายสมภพ อมาตยกุล 

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

    ช่ือกรรมการ  นายสมิทธ์ิ เทียมประเสริฐ 

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

    ช่ือกรรมการ  นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

    ช่ือกรรมการ นายวัฒนา จันทรศร   

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

  £ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

     £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง



"
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  £ วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

     £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

  £ วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

     £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

     £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลง

คะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

   (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จ

จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

       ลงชื่อ        ผู้มอบฉันทะ

        (      )

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ

 (    )   (    ) 

ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ

 (    )   (    )

หมายเหตุ
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี  ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 (2.1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 (2.3) ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 8 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
  นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 (2.4) ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัข้าราชการ หรอืส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ในกรณผีูม้อบฉนัทะเปน็ชาวตา่งประเทศ) ของผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนัคสัโตเดยีน
  พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
 ลงคะแนนเสียงได้
(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรงุเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรมู ชัน้ 7 เลขที ่ 138 ถนนสขุมุวทิ กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ด้วย
   

 £ วาระท่ี    เร่ือง  
  £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง
 £  วาระท่ี    เร่ือง  
  £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

 £  วาระท่ี    เร่ือง  
  £ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  £ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

 £  วาระท่ี     4 เร่ือง  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่านท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 
  £ ช่ือกรรมการ  

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง
  £ ช่ือกรรมการ  

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง
  £ ช่ือกรรมการ  

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง
  £ ช่ือกรรมการ  

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง
  £ ช่ือกรรมการ  

      £ เห็นด้วย     เสียง £ ไม่เห็นด้วย         เสียง £ งดออกเสียง     เสียง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 536
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5
กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

14. เว้นแต่ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง
 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
  แบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งไม่ได้
  (ค) บุคคลซึ่งได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ ได ้รับการเลือกตั้งเป ็นกรรมการเท ่ากับจ�านวน
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีง
  เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการ
  คราวน้ันเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับฉลาก
  เพื่อให้ได้จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

15. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการทีอ่อกแบ่งให้ตรง
 เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

16. กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

27. กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทน เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ จากบรษิทัในรปูของเงนิบ�าเหนจ็ โบนสั หรอื ผลประโยชน์
 ตอบแทนในลกัษณะอืน่ท�านองเดยีวกนั และเบีย้ประชมุตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการจะพจิารณาก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรอืจะ
 ให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได้

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ 
 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจ้างของบรษิทั

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

     
31. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในส่ีเดอืนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 (ก) จัดท�าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
  รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา และ
  ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเข้าประชุม และ
 (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
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35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่า
 กึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 จึงจะเป็นองค์ประชุม

 เม่ือล่วงเวลานดัของการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใดไปแล้วถงึหนึง่ช่ัวโมง และจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเข้าร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุ
 ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

 (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 (ข) ถ ้าเป ็นการประชุมผู ้ ถือหุ ้นซ่ึงมิได ้ เรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอให ้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่
  โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมแต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือ นัดประชุมใน
  หนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

36. ประธานในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู ้ถือหุ ้น
 และจะต้องด�าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล�าดบัระเบยีบวาระทีก่�าหนดไว้ในหนังสอืนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นจะมมีติ
 ให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย 
 กว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอกีกไ็ด้

 ในกรณีที่ ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล�าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู ้ถือหุ ้นเสนอ 
 ไม่เสร็จตามวรรคสอง และจ�าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก�าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป  
 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการส่งหนงัสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน 
 ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาหนงัสือนดัประชุมในหนงัสือพมิพ์ตดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
  
37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยให้นับหุน้หน่ึงเป็นเสยีงหนึง่ ในกรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชมุ
  ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (ข) ในกรณดีงัต่อไปนี ้ให้ถอืเอาคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจาก
  ผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี ซ่ึงมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่

  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
  (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  (3) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
  (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี   
   วัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
  (5) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  (6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
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  (7) การออกหุ้นกู้
  (8) การควบบริษัท
  (9) การเลิกบริษัท

38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระท�าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าท่านร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

 (ก) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
  รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ 
 (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
  ผู้สอบบัญชี
 (ค) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
 (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
 (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
 (ฉ) พิจารณากิจการอื่นๆ
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ

ถึง:  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท 
 
หมายเลขโทรสาร: (66) 2262-4826 
อีเมล์:  essoIR@exxonmobil.com
ท่ีอยู่ของบริษัท:  3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจ�าปี 2558 ท่ีเป็นรูป
เล่มหนังสือ (กรุณาท�าเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม) ดังน้ี

 £ รายงานประจ�าปี 2558 ฉบับภาษาไทย หรือ
 £ รายงานประจ�าปี 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ

ช่ือผู้ถือหุ้น:          

ท่ีอยู่:  เลขท่ี       ถนน 

  ต�าบล/แขวง    เขต/อ�าเภอ

  จังหวัด       รหัสไปรษณีย์    

โทรศัพท์:       

       ลงช่ือ      
        
        (               )

       วันท่ี      

หมายเหตุ: ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ บริษัทได้จัดเตรียมรายงานประจ�าปีท่ีเป็นรูปเล่มหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วม
  ประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว  
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บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 262-4000 เว็บไซต์: www.esso.co.th

แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต:ุ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
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