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เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 (1)	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	
	 	 (2)	 	รายงานประจ�าปี	2559	ในรูปแบบซีดี-รอม	(ซึ่งแสดงงบการเงินประจ�าปี	2559	และรายงานการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)	
	 	 (3)	 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
	 	 (4)	 	ข้อมูลกรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อ

ให้ด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวะระและด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
	 	 (5)	 ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะ	และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 	 (6)	 	ค�าชี้แจงเก่ียวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และหนังสือมอบฉันทะตาม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(ฉบับที่	5)	
	 	 (7)	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 (8)	 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
	 	 (9)	 แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 ในวันอังคารที่	 25	 เมษายน	 2560	 เวลา	
14.00	นาฬิกา	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	เลขที่	138	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	และจากการที่
บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม	นับตั้งแต่วันที่	 9	พฤศจิกายน	 2559	ถึง	
วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2560	นัน้	ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ	คณะกรรมการบริษทัจึงก�าหนดระเบียบ	
วาระการประชุมเพียงดังต่อไปนี้	

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

ความเป็นมา	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 26	 เมษายน	
2559	 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	 1	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วนันบัจากวนัประชมุตามทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด	พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว	ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด
คัดค้านใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วันที่	21	มีนาคม	2560
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วาระที่ 2 พจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบัการด�าเนนิกิจการในรอบปี 
ที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี

ความเป็นมา	 บริษัทฯ	 ได้แสดงรายงานเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการและรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการในรอบปี	
2559	และงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี	2559	ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในรายงานประจ�าปี	2559	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	2	

ความเหน็คณะกรรมการ	 เหน็สมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับการด�าเนนิกจิการในรอบปี	2559	ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	
รับรอง	 และเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี	 2559	 ที่ผู้สอบบัญชี	
ได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ	
ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ความเป็นมา	 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะพจิารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ	ทุกประเภท	และขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน	ความจ�าเป็น	กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อย่างไรก็ตาม	อัตราการ
จ่ายเงนิปันผลท่ีแท้จรงิอาจมคีวามแตกต่าง	โดยอาจสงูหรอืต�า่กว่าอตัราทีก่�าหนดไว้ในนโยบายดงักล่าว
ข้างต้น	และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี	2559	บรษิทัฯ	มผีลก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2559	จ�านวน	6,725,626,000	
บาท	อย่างไรก็ตามเมื่อน�าก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว	บริษัทฯ	ยังคงมี
ผลขาดทุนสะสมอยู่	 บริษัทฯ	 จึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารองตามมาตรา	 116	 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2559

ความเห็นคณะกรรมการ	 เนื่องจากเมื่อน�าก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว	บริษัทฯ	ยังคงมีผลขาดทุน
สะสมอยู่	 ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดการจัดสรรผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 2559	 เป็นทุนส�ารองตาม
กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา		 เนือ่งจากปัจจบุนับรษิทัฯ	ยังไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัย
ต่างๆ	ทีเ่หมาะสม	รวมถงึจ�านวนค่าตอบแทนทีก่รรมการโดยท่ัวไปได้รบัแล้ว	จงึเสนอให้ผูถ้อืหุน้อนมัุติ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี	 2559	
ดังต่อไปนี้

1)	 ค่าตอบแทนรายเดือน

ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559

(บาท/เดือน) (บาท/เดือน)

(1)		กรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 166,667	บาท 166,667	บาท

(2)		กรรมการซึ่งมิไดด้�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 133,334	บาท 133,334	บาท

(3)		โดยไม่ค�านึงถึงความในข้อ	 (1)	 และ	 (2)	 ข้างต้น	 กรรมการผู้ซ่ึงได้รับค่าตอบแทน
ต่างหากจากบริษัทฯ	 หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ	 ส�าหรับการท�างานเต็มเวลา
ประเภทใดๆ

ไม่มี ไม่มี

2)	 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	-	ไม่มี	(เท่ากับปี	2559)

ความเห็นของคณะกรรมการ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา	 โดยทีข้่อบงัคบัของบรษิทัฯ	ก�าหนดให้การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ	และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี	
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบ
ริษัทฯ	และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)	 ช่ือและส�านกังานสอบบญัช:ี	นายสมชาย	จณิโณวาท	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่3271	นายพงทวี	

รัตนะโกเศศ	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	 7795	 และนางสาวอมรรัตน์	 เพิ่มพูนวัฒนาสุข	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	 4599	บริษัท	 ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	จ�ากัด	อนึ่ง	
ผูส้อบบญัชดัีงกล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ	ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทยด้วย

2)	 ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:	 บริษัทที่เป็นส�านักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น
ไม่มีความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคล
ดังกล่าว

3)	 จ�านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:	 นายสมชาย	 จิณโณวาท	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	
3271	เป็นผูส้อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ	ในปี	2558	และ	
ปี	2559	ส่วนนายพงทวี	รัตนะโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	7795	และนางสาวอมรรัตน์	
เพิม่พนูวฒันาสขุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่4599	ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบทานหรอืตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	

4)	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี:	จ�านวนเงินทั้งสิ้น	4,500,000	บาท	เท่ากับค่าตอบแทนในปี	2559	
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559

ค่าตอบแทนส�าหรับปี	(บาท) 4,500,000 4,500,000	

ค่าบริการอื่น	(บาท) ไม่มี ไม่มี

รวม	(บาท) 4,500,000 4,500,000	

ความเห็นคณะกรรมการ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้นายสมชาย	 จิณโณวาท	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	 3271	
นายพงทวี	รัตนะโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	7795	และ	นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่4599	บรษัิท	ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากดั	เป็นผู้สอบบญัชี	
ของบรษิทัฯ	และมอบหมายให้คนหนึง่คนใดเป็นผูส้อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ	
ของบริษทัฯ	ทัง้นี	้เม่ือได้ค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	ทีเ่หมาะสม	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทน	
ผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	4,500,000	บาท	ตามรายละเอียดข้างต้นซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 

ความเป็นมา	 บริษัทฯ	 มีความประสงค์จะแต่งต้ังกรรมการเพิ่มเติม	 และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ	 ยังไม่ได้จัดให้มี	
คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ร่วมกนัพจิารณาคณุสมบตัใินด้านต่างๆ	โดยพจิารณาถึง	
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 และความเช่ียวชาญ	 และเห็นควรเสนอช่ือนายสุชาต	ิ	
โพธิ์วัฒนะเสถียร	 เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 เพิ่มเติม	 ข้อมูลของนายสุชาติ	 โพธ์ิวัฒนะเสถียร		
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	3

ความเห็นคณะกรรมการ	 เนือ่งจากนายสชุาต	ิโพธิว์ฒันะเสถยีร	เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ�ากัด	พ.ศ.	 2535	และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แต่งตั้งนายสุชาติ	โพธิ์วัฒนะเสถียร	เข้า
เป็นกรรมการของบริษัทฯ	เพิ่มเติม
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วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัทฯ	
ก�าหนดว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา	
และกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง	 โดยในการประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน	 4	 ท่าน	 คือ		
(1)	นายนีล	เอ	แฮนเซ็น	กรรมการ	(2)	นายชัย	แจ้งศิริกุล	กรรมการ	(3)	นายมงคลนิมิตร	เอื้อเชิดกุล	
กรรมการ	และ	(4)	นายอดิศักดิ์	แจ้งกมลกุลชัย	กรรมการ

	 จากการทีบ่รษิทัฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินการเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เข้ารบั	
การพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต	่
วนัที	่9	พฤศจกิายน	2559	ถึงวนัที	่1	กุมภาพันธ์	2560	ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ	ก�าหนดนัน้	
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก	
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด	 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ	ยังไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา	
คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัตใินด้านต่างๆ	โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุ	ิ
ประสบการณ์	 และความเช่ียวชาญ	 รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาของกรรมการที่ต้องออก
จากต�าแหน่งตามวาระและผู้ท่ีจะเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ	
เนือ่งจากนายนลี	เอ	แฮนเซน็	จะไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไป	คณะกรรมการจงึได้พจิารณาคณุสมบตัิ
ในด้านต่างๆ	รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของนายเจเรมี	อาร์	ออสเตอร์สต๊อก	และเห็นควรเสนอ
ให้นายเจเรม	ีอาร์	ออสเตอร์สต๊อกได้รบัเลือกเป็นกรรมการแทนนายนลี	เอ	แฮนเซน็	และเหน็ควรเสนอ
ให้กรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	3	ท่าน	คอื	นายชยั	แจ้งศริกิลุ	นายมงคลนมิติร	เอือ้เชิดกลุ	
และ	 นายอดิศักด์ิ	 แจ้งกมลกุลชัย	 ได้รับการเสนอให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง		
ข้อมูลของนายเจเรมี	 อาร์	 ออสเตอร์สต๊อก	 นายชัย	 แจ้งศิริกุล	 นายมงคลนิมิตร	 เอื้อเชิดกุล	 และ	
นายอดิศักดิ์	แจ้งกมลกุลชัย		ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	4

ความเห็นคณะกรรมการ	 เนื่องจากนายเจเรมี	 อาร์	 ออสเตอร์สต๊อก	 นายชัย	 แจ้งศิริกุล	 นายมงคลนิมิตร	 เอื้อเชิดกุล	 และ	
นายอดิศักดิ์	 แจ้งกมลกุลชัย	 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	
พ.ศ.	2535	(และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ)	และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 และมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ	คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้นายเจเรม	ีอาร์	ออสเตอร์สต๊อก	
ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการแทนนายนลี	เอ	แฮนเซ็น	และให้นายชยั	แจ้งศริกิลุ	นายมงคลนมิติร	เอือ้เชดิกลุ	
และ	 นายอดิศักด์ิ	 แจ้งกมลกุลชัยกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จงึขอเชญิท่านผูถ้อืหุ้นเข้ารว่มประชุมในวนั	เวลา	และสถานทีด่งักล่าว	หากผู้ถอืหุน้ท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้บุคคลอืน่
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน	โปรดกรอกข้อความและลงลายมอืช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี	้และส่งมอบหนงัสอื
มอบฉันทะแก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายนีล	เอ	แฮนเซ็น)	
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

วัน เวลาและสถานที่:	 	ประชุมเมื่อวันอังคารที่	 26	 เมษายน	 2559	 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	และผู้จัดการกิจกรรมองค์กร	

และรัฐกิจสัมพันธ์
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	 กรรมการและกรรมการประเมินผลงาน
10.	 นายสมเจตน์	สายฝน	 กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์
11.	 นายสมิทธิ์	เทียมประเสริฐ	 	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน		

และกรรมการตรวจสอบ
12.	 นายสุทธิชัย	สังขมณี	 กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่มิได้เข้าร่วมประชุม	 ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1.	 นายพิรุณ	ยลวิเศษ	 ผู้จัดการขายส่งน้�ามันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจี
2.	 นายวรธรรม	ตั้งอิทธิพลากร	 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้�ามันแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1.	 นายสมชาย	จิณโณวาท	 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	

คุณมงคลนิมิตร	 เอื้อเชิดกุล	 และคุณสายฤดี	 สุชาโต	 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน	 เป็นผู้ด�าเนินการประชุมในนามของ
ประธานฯ	

ประธานฯ	 แถลงว่า	 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 แล้ว	 ประธานฯ	 กล่าวเปิด	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559

ประธานฯ	แถลงว่า	จากการที่บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ระหว่างวันที่	 30	 ตุลาคม	 2558	 ถึงวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559	 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ	
การประชุมเพิ่มเติม	ดังนั้น	การประชุมในครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะเรื่องตามที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมของหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้ลงประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ประธานฯ	 ได้เชิญให้คุณสายฤดีแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ	
องค์ประชุมตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และขั้นตอนการลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นในนามของประธานฯ	
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คุณสายฤดี	 (ในนามของประธานฯ)	 ได้แถลงว่า	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน	 17,075,181,200.40	 บาท	
ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและจ�าหน่ายแล้วจ�านวน	3,460,858,000	หุ้น	และมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน	465	คน	
ผู้รับมอบฉันทะจ�านวน	361	คน	นับรวมจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้นได้	 2,684,521,204	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	77.57	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ก่อนที่เริ่มการประชุมคุณสายฤดีได้แถลงต่อที่ประชุมว่า	ในการประชุมครั้งนี้มีนายศุภชัย	อรุณธรรมสกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย
จากบริษัท	 ที่ปรึกษากฎหมายสากล	 จ�ากัด	 ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมอิสระและพยานในการนับคะแนน	 และคุณภรัณยา	
ศรีศุกร์เจริญ	อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน		

จากนั้น	คุณสายฤดีได้สรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนน	ดังต่อไปนี้
•	 หลังจากที่ได้มีการน�าเสนอในแต่ละวาระแล้ว	 ก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ	 ประธานฯ	 จะเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม	หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ	ตามความเหมาะสม	ให้ผู้ถือหุ้น
พูดผ่านไมโครโฟน	 โดยระบุชื่อ	 นามสกุล	 ให้ชัดเจนทุกครั้ง	 เพื่อให้บริษัทฯ	 จดบันทึกรายงานการประชุม	
ได้ถูกต้อง	 และขอให้ผู้ถือหุ้นต้ังค�าถามให้กระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืนได้มีโอกาสสอบถาม	
หรือแสดงความคิดเห็น

•	 คุณมงคลนิมิตรได้รับมอบหมายจากท่านประธานฯ	 ในการอ�านวยความสะดวกต่อค�าถามภาษาไทย	 อย่างไร
ก็ตาม	ท่านประธานฯ	อาจขอให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นผูต้อบค�าถามของผูถ้อืหุน้	หากข้อซกัถามไม่ตรงตาม
วาระการประชุม	 ท่านประธานฯ	 อาจขออนุญาตตอบค�าถามนั้นๆ	 ภายหลังจากที่ได้มีการน�าเสนอวาระที่
เกี่ยวข้องนั้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุม

•	 หลังจากการซักถามและการตอบข้อซักถามสิ้นสุดลง	ประธานฯ	 จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	 ซึ่งผู้ถือหุ้น
แต่ละท่านสามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ด้วย	ไม่เหน็ด้วย	หรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระโดยในการออกเสียง
ลงคะแนนหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง	

•	 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียงยกมือ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน	ส่วน
ท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่จ�าเป็นต้องส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่	และเมื่อเลิกการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถใส่บัตรลงคะแนนในกล่องที่จัดไว้

•	 เจ้าหน้าที่จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ		

•	 ส�าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ	บริษัทฯ	จะท�าการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล	แต่ในการเกบ็บัตรลงคะแนน		
บริษัทฯ	จะเก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกคนในคราวเดียวกันเมื่อจบวาระ

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ	 เกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน	ประธานฯ	 จึงเริ่ม
ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558
ประธานฯ	แถลงต่อที่ประชุมว่า	วาระที่	1	คือ	การเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2558	และเชญิให้คณุสายฤดเีป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัวาระนีแ้ก่ทีป่ระชมุเป็นภาษาไทยในนาม
ของประธานฯ

คุณสายฤดี	(ในนามของประธานฯ)	ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ
วนัที	่28	เมษายน	2558	โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมทีไ่ด้จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอื
เชญิประชมุในครัง้นีแ้ล้ว	ซึง่คณะกรรมการได้มีความเหน็ว่า	ผูถ้อืหุน้ควรมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ�าปี	2558	ตามที่เสนอ	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้		

เนือ่งจากไม่มคี�าถามหรอืความคดิเหน็จากผูถื้อหุ้น	ประธานฯ	จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	โดยคุณสายฤดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม	 	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง: 2,686,427,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

ไม่รับรอง: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง: 7,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,686,434,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ	แถลงต่อที่ประชุมว่า	วาระที่	2	คือ	พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
การด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	 ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 รวมทั้ง
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและได้เชิญให้คุณสายฤดีเป็นผู้อธิบายรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย

คุณสายฤดี	(ในนามของประธานฯ)	ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า	ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	113	แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบัของบรษัิทฯ	ข้อท่ี	39	คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบั
การด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	 และตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา	 112	
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อที่	 42	 คณะกรรมการได้จัดท�า
งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบบัญชีส้ินสุด	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 และจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยล�าดบัที	่2	และได้จดัให้มรีายงานประจ�าปีในรปูแบบหนงัสอืให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการประชมุนีด้้วย	คณะกรรมการ
มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรมีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการใน
รอบปีทีผ่่านมารวมทัง้รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ	และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว		

บริษัทฯ	 ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ประจ�าปี	 2558	 ในรูปของวิดิทัศน์	 ความยาวประมาณ	17	นาที
ต่อผู้ถือหุ้น	 และภายหลังผู้ถือหุ้นรับชมวิดิทัศน์	 คุณสมภพ	 อมาตยกุล	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ได้รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมี
สาระส�าคัญดังต่อไปนี้

•	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ	3	ท่าน	คณะกรรมการมีสมรรถนะทางบัญชีการเงนิ	ธรุกิจ
โรงกลั่นน�้ามัน	การบริหารทั่วไป	และการบริหารระหว่างประเทศ

•	 ในปี	2558	คณะกรรมการได้มกีารประชมุ	8	ครัง้	ได้สอบทานและแลกเปลีย่นความเห็นกบัผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต	
ผูจ้ดัการด้านควบคมุภายใน	และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอผลตรวจสอบและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส
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•	 คณะกรรมการได้ประชุมแลกเปล่ียนความเห็นกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ	 เข้าร่วม	 และได	้
แลกเปลีย่นความเหน็ในหลายเรือ่ง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองความเพียงพอของการบริหารความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง
กับรายงานทางการเงิน	และ	การน�าเอามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้	

•	 ในการสอบทานนัน้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ค�านงึถงึข้อสงัเกตทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	
ประจ�าปีครั้งก่อนด้วย	ดังนั้น	คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดูผลประกอบการของบริษัทฯ	ด้วย	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ท�าการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอาจ
ประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ	อีก	7-8	ด้านในขณะที่บริษัทฯ	มีเพียงธุรกิจการกลั่นน�้ามันกับธุรกิจปิโตรเคมี	ดังนั้น	
คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องไม่น�าผลการด�าเนินงานของธุรกิจด้านอื่นมาประกอบการพิจารณา	 ซึ่ง	
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และของบริษัทอ่ืนในธุรกิจด้านเดียวเป็นไป	
ในทิศทางเดียวกัน

•	 คณะกรรมการได้สอบทานความเหมาะสม	และความเป็นเหตุเป็นผลในการท�าธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
และพบว่าธุรกรรมเหล่านั้นเป็นไปตามเป็นไปตามหลักการท�าธุรกิจโดยทั่วไปและข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจ
ได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสม

•	 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า	 งบการเงินของบริษัทมีความสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีไทย	 ไม่มีการปรับปรุง
บัญชีที่มีผลอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงิน		ผู้สอบบัญชีรายงานว่า	ไม่มีรายการที่ผิดปกติ	ไม่มีการทุจริต	หรือ
ไม่มีการกระท�าที่ผิดกฎหมายของผู้บริหาร	 	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ	
ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

•	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกรอบการด�าเนินงานของการบริหารความเส่ียง	 สอบทานเก่ียวกับการ
ก�าหนดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	และมาตรการที่ใช้ในการลดและควบคุมความเสี่ยง	พบว่าบริษัทฯ	
มีวิธีการที่ครอบคลุมและเหมาะสมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

•	 คณะกรรมการมกีารประชมุกบัผูร้บัผดิชอบทางด้านการควบคมุภายในเป็นรายไตรมาสเพือ่ทบทวนความเพยีงพอ	
และความน่าเชื่อถือของกระบวนการควบคุมภายใน	 รายงานจากผู้ตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมถึงประเด็น
ปัญหาที่ส�าคัญที่พบในการตรวจสอบ	การปรับปรุงแก้ไขจากฝ่ายบริหาร

•	 คณะกรรมการได้สอบทานกระบวนการก�ากับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	 และได้ให้
ค�าแนะน�าปรับปรุงกระบวนการและระบบการก�ากับดูแลของบริษัทฯ	ให้มีความชัดเจน

•	 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา	 และ
เห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ	

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของ
คณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับการด�าเนินกิจการในปี	 2558	 รวมท้ังรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีบัญชีส้ินสุด	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	
ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่าว	 โดยคุณสายฤดีได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าวาระน้ีต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
ของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการในปี	2558	รวมทัง้รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีบัญชีส้ินสุด	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	
ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรองและอนุมัติ: 2,687,204,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9468

ไม่รับรองและไม่อนุมัติ: 20,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007

งดออกเสียง: 1,407,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0523

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,632,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ	แถลงต่อที่ประชุมว่า	วาระที่	3	คือ	พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล	และประธานฯ	ได้สรุป
เกี่ยวกับขั้นตอนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงานและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงิน	
ปี	 2558	 ต่อผู้ถือหุ้น	 ประธานฯ	 ได้ชี้แจงว่าความส�าคัญล�าดับที่	 1	 คือการน�าเงินสดไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธิภาพและการลงทนุเพ่ือสร้างคุณค่าระยะยาว	โดยบรษิทัฯ	มคีวามเคร่งครดัทางวินยัในการลงทนุ	ซึง่เน้นวสัิยทัศน์	
ในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจในระยะยาวและมุ่งเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ความส�าคัญล�าดับที่	 2		
คือการจ่ายเงินปันผลอย่างสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	และความส�าคัญล�าดับที่	3	ในการใช้
เงนิสดท่ีเหลอือยู่คอืการเพิม่ความแขง็แกร่งของสถานะการเงนิของบรษิทัฯ	โดยการรกัษาสภาพคล่องสงูทีส่ดุในขณะท่ี	
ต้นทุนการกู้ยืมต�่าที่สุด	บริษัทฯ	ต้องการให้มีกระแสเงินสดเหลืออยู่เพียงเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับการความต้องการขั้นต�่า
ในการประกอบธุรกิจ

ส�าหรับผลประกอบการในปี	 2558	 นี้	 โดยสรุปแล้วบริษัทฯ	 มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานจ�านวน	
6,900	 ล้านบาท	 บริษัทฯ	 ได้ท�าการลงทุนในโครงการที่บริษัทฯ	 เชื่อว่าสนับสนุนการสร้างคุณค่าในระยะยาวจ�านวน	
776	ล้านบาท	แต่เนื่องจากบริษัทฯ	มีผลขาดทุนสะสมจ�านวน	9,200	ล้านบาท	บริษัทฯ	จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ได้ตามมาตรา	115	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงน�าเงินที่เหลืออยู่ไปเพิ่ม
ความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัทฯ	โดยการลดจ�านวนหนี้ลง	6,300	ล้านบาท	ท�าให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน
ของบริษัทฯ	ดีขึ้นจากเดิม	3	เป็น	2.1

จากนั้นประธานฯ	 ได้เชิญให้คุณสายฤดีเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมเป็นภาษาไทย	
ในนามของประธานฯ		

คุณสายฤดี	 (ในนามของประธานฯ)	 ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี	 2558	 บริษัทฯ	
มีผลก�าไรสุทธิประจ�าปี	2558	จ�านวน	1,701,039,000	บาท	อย่างไรก็ตามเมื่อน�าก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมาแล้วบริษัทฯ	ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่	บริษัทฯ	จึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง
ตามมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	

ส�าหรบัการพจิารณาจ่ายเงินปันผล	คณุสายฤดไีด้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า	เนือ่งจากบรษิทัฯ	มยีอดขาดทนุสะสมอยู	่บรษิทัฯ	
จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา	115	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	คณะกรรมการ
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติประกาศงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2558
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บริษัทฯ	ได้แสดงตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลบนจอโปรเจคเตอร์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ	ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557

(ปีที่เสนอ)

ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท) 1,701 (10,306)

ขาดทุนสะสม	(ล้านบาท) (9,211) (10,480)

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย	(ล้านบาท) - -

จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น) 3,461 3,461

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) - -

-	เงินปันผลระหว่างกาล - -

-	เงินปันผลเพิ่มเติม - -

รวมเงินปันผลประจ�าปีจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท) - -

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย	(ร้อยละ) N/A N/A

ค�าถาม ค�าตอบและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผู้ถือหุ้น 
•	 บริษัทฯ	มีโครงการที่จะออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	หุ้นกู้	หุ้นเพิ่มทุน	หรือเครื่องมือทางการเงินจ�าพวกอื่นๆ	เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางการเงินบ้างหรือไม่	 รวมทั้งได้เสนอแนะว่า	 ในสถานีบริการนั้นนอกจาก	 Burger	 King	 และ
ร้านค้าต่างๆ	แล้วมากมายควรจะมีธนาคารด้วย	
o	 คุณราตรีมณี	 ภาษีผล	 กรรมการและผู้จัดการ	 ได้ช้ีแจงว่าในแง่การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินนั้น	

บริษัทฯ	พิจารณาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่าที่สุดอย่างสม�่าเสมอ	ในขณะนี้บริษัทฯ	ยังไม่มีแผนที่จะ	
ออกหุ้นกู้	อย่างไรก็ตาม	นอกจากเงินกู้ยืมแล้ว	บริษัทฯ	ได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นด้วย	

คุณนุกุล จิตประดับสิน – ผู้ถือหุ้น
•	 บริษัทฯ	คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการล้างยอดขาดทุนสะสมที่บริษัทฯ	มีอยู่ให้หมดไป

o	 ประธานฯ	 ได้ช้ีแจงว่าผลการประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทฯ	 เมื่อปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยม	
บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่ดีจากอัตราค่าการกลั่นที่สูงขึ้นและมีอัตราการผลิตที่สูงขึ้น	อันที่จริงแล้วหาก
ไม่ค�านึงถงึก�าไร/ขาดทนุจากสตอ็กน�า้มนัแล้ว	ผลก�าไรสทุธใินปี	2558	ถอืว่าดทีีส่ดุปีหนึง่ของบริษทัฯ	นบัแต่	
มีการน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(IPO)	โรงกลั่นน�้ามันของบริษัทฯ	ที่เอสโซ่ได้จัดท�าโครงการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลก�าไรในการด�าเนินงาน	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น�้ามันที่มีมูลค่าสูงได้	 สามารถกลั่นน�้ามันดิบที่ราคาถูกกว่าซึ่งเป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบ	 บริษัทฯ	 ยังคง
ประกอบธรุกิจอย่างปลอดภยัตลอดทัง้ปี	บรษิทัฯ	สามารถจบัตลาดยางมะตอยและน�า้มนัเบนซนิได้เพิม่ขึน้	
จากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกล่ันและเพิ่มช่องทางจ�าหน่าย	 ในแง่ของการตลาดค้าปลีก		
บริษัทฯ	ได้ขยายเครือข่ายการตลาดค้าปลีก	เพิ่มการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมที่สถานีบริการ	และ
เพิม่พนัธมติรทางธรุกจิ	ส�าหรบัการลดขาดทนุสะสมน้ันสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานในการลดขาดทนุสะสมคอืการเพิม่
ผลก�าไรซึ่งผลก�าไรของบริษัทฯ	จะอิงกับราคาและส่วนต่างเป็นส�าคัญ	โดยราคาและส่วนต่างนั้นจะขึ้นอยู่
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กับอุปสงค์และอุปทานในระดับภูมิภาคและระดับโลกและปัจจัยอ่ืนๆ	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ไม่สามารถควบคุมได	้
ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จะยังคงมุ่งท�าโครงการต่างๆ	 ที่จะสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่โรงกลั่นและเครือข่าย
การตลาดค้าปลีกของบริษัทฯ	 และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 เช่ือว่าการท�าส่ิงเหล่าน้ี	 หากก�าไร
ยังคงสูงอยู่	บริษัทฯ	น่าจะลดขาดทุนสะสมได้

คุณอุไรวรรณ สกุลวานิชธนา – ผู้ถือหุ้น
•	 บริษัทฯ	ควรพิจารณาลงทุนในพลังงานอื่นซึ่งอาจเพิ่มผลก�าไรให้แก่บริษัทฯ

o	 คุณมงคลนิมิตร	 เอ้ือเชิดกุล	 กรรมการ	 กรรมการประเมินผลงานและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและ
รัฐกิจสัมพันธ์	 ได้ชี้แจงว่า	ในทุกปีจะมีการประเมินการใช้พลังงานในอนาคต	(Energy	Outlook)	 เพื่อเป็น
แนวการลงทุนระยะยาว	ซึ่งจากการประเมินการใช้พลังงานในอนาคต	(Energy	Outlook)	ดังกล่าว	ปริมาณ
การใช้น�า้มนัในอกี	25	ปีข้างหน้า	(ประมาณปี	พ.ศ.	2583)	จะมกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก	และคาดว่าปรมิาณ	
การใช้น�า้มนัในภาคธุรกจิขนส่งจะเพิม่ขึน้	ปรมิาณการใช้น�า้มนัในประเทศไทยน่าจะสอดคล้องกบัสถานการณ์
น�า้มนัโลก	ดังนัน้	บริษัทฯ	จงึยงัคงมุง่เน้นทีธ่รุกจิปัจจบุนัของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้บรษิทัฯมโีครงการต่างๆ	มากมาย	
และรอเวลาที่เหมาะสมที่จะด�าเนินการหรือลงทุนในโครงการเหล่านั้น	

คุณวิรุฬ ว่องรัตน์ – ผู้รับมอบฉันทะ 
•	 ขอทราบสอบถามถึงรายละเอียดการลงทุนที่โรงกลั่นและการขยายสถานีบริการ	

o	 คุณอดิศักดิ์	 แจ้งกมลกุลชัย	 กรรมการและผู้จัดการโรงกล่ัน	 ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯลงทุนในการปรับเปลี่ยนการด�าเนินการกลั่นเพื่อเพิ่มค่าการกลั่น	 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการกล่ัน	 (steamline	 operation)	 ปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ในหน่วย	 FCCU	 ซึ่งท�าให้
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลดลง	และจากที่ปรากฏในวีดิทัศน์	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในการ
ลดต้นทุนวัตถุดิบจากเปลี่ยนการใช้น�้ามันดิบที่หลากหลายกว่า	10	ชนิด

o	 คุณยอดพงศ์	สุตธรรม	กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก	ได้ชี้แจงว่า	ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้ขยาย
เครอืข่ายสถานบีรกิารค้าปลกี	มกีารเปิดสถานบีรกิารใหม่ถงึ	23	สถานบีรกิารทีด่�าเนนิการโดยผูป้ระกอบการ	
สถานีบริการ	 (dealer)	 บริษัทฯ	 เพิ่มจ�านวนสถานีบริการที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการตลาดสูง	 โดย		
ณ	 สิ้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	 มีจ�านวนสถานีบริการที่จ�าหน่ายน�้ามันดีเซลเกรดพรีเมียม	 (Supreme	 Diesel	
Plus)	จ�านวน	240	แห่ง	และมีสถานีบริการที่จ�าหน่ายแก๊สโซฮอล์	ซูพรีม	E20	เพิ่มขึ้นร้อยละ	80	บริษัทฯ	
ยังได้ด�าเนินการโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการ	และเมื่อเร็วๆ	นี้	สถานีบริการน�้ามันเอสโซ่	
ซึง่ตัง้อยูท่ีถ่นนร่มเกล้า	เขตลาดกระบัง	ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิในกรงุเทพมหานคร
ทีไ่ด้รบัรางวลัสดุยอดส้วมแห่งปีของกรงุเทพมหานครประจ�าปี	2559	บรษิทัฯ	ยงัได้ขยายเครอืข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจค้าปลีก	ซึ่งรวมถึงเบอร์เกอร์คิง	เทสโก้โลตัส	แมคโดนัลด์	แฟมิลี่มาร์ท	และร้านกาแฟดิโอโร่		

คุณธนประเสริฐ พรไพโรจน์ – ผู้รับมอบฉันทะ 
•	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสถานีบริการทุกแห่งหรือไม่	

o	 คุณยอดพงศ์	 สุตธรรม	 กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก	 ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า	 บริษัทฯ	 ได้
ด�าเนินการปรับปรุงภาพโดยรวมทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วมากกว่าร้อยละ	 90	 ทั่วประเทศ	 ส่วนการด�าเนินการ
ปรับปรุงห้องน�้าและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจค้าปลีกจะด�าเนินการที่สถานีบริการในบริเวณ	
หัวเมืองใหญ่และสถานีบริการที่สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วง	3	ถึง	4	ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่

เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรผลก�าไรและการ
จ่ายเงินปันผล	 ซึ่งในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น	
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม	 	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้
(1)		 ไม่จดัสรรผลการด�าเนินงานเป็นเงนิทนุส�ารองตามมาตรา	116	แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	

และ	
(2)	 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลปี	พ.ศ.	2558	ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,688,249,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9764

ไม่อนุมัติ: 243,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0090

งดออกเสียง: 378,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0140

บัตรเสีย 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

รวม: 2,688,881,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
ประธานฯ	แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่า	วาระที่	4	คือ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ	และเชิญ
ให้คุณสายฤดีเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ

คุณสายฤดี	(ในนามประธานฯ)	แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า	ตามมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	
และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ข้อที่	 15	 และ	 16	 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งหนึ่งในสาม	 และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้	 โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	นี้	มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน	4	ท่าน

คุณสายฤดีได้แจ้งว่าตั้งแต่วันที่	 30	 ตุลาคม	 2558	 ถึงวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559	บริษัทฯ	 ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ	
บรษิทัฯ	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพ่ือเข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษทัฯ		
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามา	

เนื่องจากกรรมการอิสระที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระมีจ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่	(1)	นายสมภพ	อมาตยกุล	กรรมการ
อิสระ	(2)	นายสมิทธิ์	เทียมประเสริฐ	กรรมการอิสระ	(3)	นางวัธนี	พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ	และ	(4)	นายวัฒนา	
จันทรศร	 กรรมการอิสระ	 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 และ	
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์	
ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอให้กรรมการอสิระทีต้่องออกตามวาระดงักล่าว
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	

คุณสายฤดีแจ้งต่อที่ประชุมว่า	 ในวาระนี้	 ให้ที่ประชุมพิจาณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยกรรมการอิสระ	
แต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ค�าถาม ค�าตอบและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณอุไรวรรณ สกุลวานิชธนา – ผู้ถือหุ้น
•	 กรรมการแต่ละท่านมีก�าหนดวาระในการด�ารงเท่าใด	 และท�าไมกรรมการที่ลาออกแล้วจึงได้รับการเลือกให้	

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
o	 คุณไชยวัฒน์	บุนนาค	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท	ที่ปรึกษากฎหมายสากล	จ�ากัด	ได้ชี้แจงว่า	ตามพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	71	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	15	และข้อ	16	ก�าหนด
ว่าในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการ
ทั้งหมด	และกรรมการซึ่งพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งอาจได้รับการคัดเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้	ทั้งนี้	
ข้อบังคับของบริษัทฯ	 มิได้ระบุว่ากรรมการท่านหนึ่งสามารถด�ารงต�าแหน่งได้วาระละกี่ปี	 อย่างไรก็ตาม	
จากจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ	กรรมการท่านหนึ่งจะมีวาระคราวละ	3	ปี	

4.1	 ประธานฯ	 แถลงต่อที่ประชุมว่า	 กรรมการอิสระท่านแรกท่ีต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง	 คือ	 คุณสมภพ	 อมาตยกุล	 ประวัติโดยสังเขปของคุณสมภพ	
อมาตยกุล	 ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้แล้ว	

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ	ประธานฯ	จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คุณสมภพ	อมาตยกุล	
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	 	ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว	มมีตเิป็นเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมัุตแิต่งตัง้ให้	
คุณสมภพ	อมาตยกุล	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,561,314,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2551

ไม่อนุมัติ: 127,061,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7253

งดออกเสียง: 522,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0194

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,897,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

4.2	 ประธานฯ	 แถลงต่อที่ประชุมว่า	 กรรมการอิสระท่านต่อมาที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	คือ	คุณสมิทธิ์	เทียมประเสริฐ	ประวัติโดยสังเขปของ	คุณสมิทธิ์	
เทยีมประเสรฐิ	ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซึง่ได้ส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ
ในครั้งนี้แล้ว	

เนือ่งจากไม่มคี�าถามหรอืความคดิเหน็ใดๆ	ประธานฯ	จงึเสนอให้ทีป่ระชมุมมีตอินมุตัแิต่งตัง้ให้คณุสมทิธิ	์เทยีมประเสรฐิ		
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
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มติที่ประชุม	 	ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว	มมีตเิป็นเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมัุตแิต่งตัง้ให้	
คุณสมิทธิ์	เทียมประเสริฐ	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,557,622,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.1175

ไม่อนุมัติ: 130,765,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5631

งดออกเสียง: 510,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0189

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,897,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

4.3	 ประธานฯ	 แถลงต่อที่ประชุมว่า	 กรรมการอิสระท่านต่อมาที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	 คือ	 คุณวัธนี	 พรรณเชษฐ์	 ประวัติโดยสังเขปของ	 คุณวัธน	ี
พรรณเชษฐ์	 ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้แล้ว	

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ	ประธานฯ	จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คุณวัธนี	พรรณเชษฐ์	
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม	 	ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว	มมีตเิป็นเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมัุตแิต่งตัง้ให้	
คุณวัธนี	พรรณเชษฐ์	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,561,504,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2622

ไม่อนุมัติ: 126,901,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7194

งดออกเสียง: 492,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0183

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,897,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

4.4	 ประธานฯ	แถลงต่อที่ประชุมว่า	กรรมการอิสระท่านสุดท้ายที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	 คือ	 คุณวัฒนา	 จันทรศร	 ประวัติโดยสังเขปของ	 คุณวัฒนา	
จันทรศร	 ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	
ในครั้งนี้แล้ว	

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ	ประธานฯ	จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คุณวัฒนา	จันทรศร	
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
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มติที่ประชุม	 	ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว	มมีตเิป็นเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมัุตแิต่งตัง้ให้	
คุณวัฒนา	จันทรศร	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,561,476,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2611

ไม่อนุมัติ: 126,899,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7193

งดออกเสียง: 522,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0194

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,897,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ	แถลงวา่	วาระที่	5	คอื	พจิารณาอนุมัตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	และไดเ้ชิญให้คุณสายฤดเีป็นผู้อธบิาย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานฯ

คุณสายฤดี	 (ในนามของประธานฯ)	 ชี้แจงว่า	 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัย
ต่างๆ	ที่เหมาะสม	ซึ่งรวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ	ทั่วไปได้รับ	จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังต่อไปนี้		

(1)	 กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือส�าหรับการท�างานเต็มเวลาประเภทใดๆ	จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการ	 กล่าวคือ	 กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	 ในบริษัทหรือบริษัท	
ในเครือจะได้รับเพียงเงินเดือนและสวัสดิการส�าหรับการท�างานในต�าแหน่งต่างๆ	โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ	
เพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการของบริษัทอีก

(2)	 กรรมการซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ	 หรือบริษัทในเครือและมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจะได้รับ	
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ	133,334	บาท	(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาท)

(3)	 กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ	 166,667	 บาท	 (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพัน	
หกร้อยหกสิบเจ็ดบาท)

ทั้งนี้	ค่าตอบแทนกรรมการข้อ	(2)	และ	(3)	ข้างต้นมีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี	2558	

ในวาระนีต้้องได้รบัมติของทีป่ระชมุด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

ค�าถาม ค�าตอบและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณอุไรวรรณ สกุลวานิชธนา – ผู้ถือหุ้น 
•	 นอกจากค่าตอบแทนที่เสนอแล้ว	กรรมการได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่	

o	 คุณมงคลนิมิตร	 เอ้ือเชิดกุล	 กรรมการ	 กรรมการประเมินผลงานและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและ	
รัฐกิจสัมพันธ์	ชี้แจงว่า	กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการใดเพิ่มเติมจากที่เสนอนี้	และหาก
กรรมการเป็นพนกังานของบรษิทัด้วย	กรรมการนัน้ๆ	จะได้รบัเพยีงเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ	ทีพ่นกังาน
ได้รับและจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดเพิ่มเติมจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีก	

เนือ่งจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเหน็เพิม่เตมิประธานฯ	จงึเสนอให้ท่ีประชุมมีมตอินมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที่เสนอ	ทั้งนี้	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		
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มติที่ประชุม	 	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 2	 ใน	 3	 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัต	ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,684,499,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8364

ไม่อนุมัติ: 452,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0168

งดออกเสียง: 3,946,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1467

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,897,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ	แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระที่	6	คือ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	และ
ได้เชิญให้คุณสายฤดีเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบในวาระนี้	ต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทยในนามของ
ประธานฯ

คุณสายฤดี	(ในนามประธานฯ)	ชี้แจงว่า	ตามมาตรา	120	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และ	
ข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อที่	 39	และ	49	ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี	

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	
นายสมชาย	จณิโณวาท	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่3271	นายศิระ	อนิทรก�าธรชยั	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่3610		
และนางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4599	จากบริษัท	ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	
เอบเีอเอส	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	โดยให้คนหนึง่คนใดดงักล่าวเป็นผูท้�าการตรวจสอบ	และแสดงความเหน็	
ต่องบการเงินของบริษัทฯ	 ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ทั้งนี้	 คุณสมชายเป็นผู้สอบทาน	
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	ในปี	2558	ส่วนคุณศิระ	และคุณอมรรัตน์	ยังไม่เคยเป็น
ผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 บริษัท	 ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 และผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณสายฤดีได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า	จากการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	ที่เหมาะสม	คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	
4,500,000	บาท	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา		

ค�าถาม ค�าตอบและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณอุไรวรรณ สกุลวานิชธนา – ผู้ถือหุ้น 
•	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประกวดราคาเสนอก่อนที่จะท�าการเลือกผู้สอบบัญชีหรือไม่	

o	 คณุชยั	แจ้งศริกิลุ	กรรมการและผู้จดัการบัญช	ีชีแ้จงว่า	บรษัิทฯ	ได้ปฏบัิติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี	ส�าหรับกระบวนการในการคัดสรรบริษัท	ไพร้ซ์วอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากดั	เป็นหนึง่ในบริษทัสอบบญัชท่ีีมชีือ่เสยีง	ก่อนท่ีจะน�าเสนอผูถ้อืหุน้นี	้บรษิทัฯ	
ได้พจิารณาคณุภาพงานสอบบัญช	ีความเชีย่วชาญ	และได้เทยีบเคยีงค่าสอบบัญชขีองบรษัิทฯ	กบับรษิทัอืน่	
และสอบทานกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ	 ประธานฯ	 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ	โดยในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	 	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตั้ง	นายสมชาย	จิณโณวาท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3271	นายศิระ	อินทรก�าธรชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
เลขที	่3610	และนางสาวอมรรตัน์	เพิม่พูนวฒันาสขุ	ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต	เลขที	่4599	จากบริษทั	ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์	
คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีคนหน่ึงคนใดดังกล่าวเป็น	
ผู้ท�าการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	
และให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจ�านวน	4,500,000	บาท	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ: 2,688,368,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9787

ไม่อนุมัติ: 109,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0040

งดออกเสียง: 462,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0172

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

รวม: 2,688,940,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

ค�าถาม ค�าตอบและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้:

คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผู้ถือหุ้น 
•	 บริษัทฯ	ควรท�าโครงการส่งเสริมการขายโดยใช้กลยุทธ์	หรือเรียกว่า	gimmick	ใหม่ๆ	บริษัทฯ	ควรเข้าร่วมงาน

มอเตอร์โชว์	(Motor	Show)	บ้าง	เนื่องจากบางสถานีบริการยังมีที่ว่างอยู่	บริษัทฯ	ควรจัดให้มีที่ท�าการไปรษณีย์
ในพืน้ทีว่่างเหล่านัน้	และควรตดิเครือ่งปรบัอากาศในห้องน�า้ในบางสถานบีรกิารน�า้มนั	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ควร
จดัให้บคุคลภายนอกอสิระมาพจิารณาโครงสร้างทางการเงินของบรษิทัฯ	(Financial	Structure)	และให้ค�าแนะน�า
ถึงวิธีเพิ่มกระแสเงินสดหรือและลดต้นทุนทางการเงิน	
o	 คุณยอดพงศ์	 สุตธรรม	 กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก	 ชี้แจงว่าบริษัทฯ	 ได้ให้ความสนใจใน

กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ	และบริษัทฯ	เองก็มีกิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ท�าก�าไรเช่นกัน	กิจกรรมดังกล่าวได้แก่	บัตร	Esso	Smile	ซึ่งจะเปิดตัวต่อสาธารณชนในวันที่	1	พฤษภาคม	
2559	บัตรเครดิตน�้ามัน	(Fleet	card)	และบัตรของขวัญ

o	 คุณราตรีมณี	 ภาษีผล	 กรรมการและผู้จัดการ	 ชี้แจงว่าบริษัทฯ	 ดูแลต้นทุนทางการเงินอย่างใกล้ชิด	
และจากการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินตามที่ปรากฏบนจอ	 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียต้นทุนทาง	
การเงินของเงินกู้ยืมของบริษัทฯ	 กับค่าเฉล่ียต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับการ	
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิในระดบัเดยีวกนัแล้วจะพบว่าค่าเฉลีย่ต้นทนุทางการเงนิของบรษิทัฯ	
ทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้	 ดังนั้น	 จึงสามารถบอกได้ว่า
ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ	สามารถแข่งขนัได้กบับรษิทัน�า้มันอืน่ๆ	ซึง่การดแูลต้นทนุทางการเงนิจะช่วย	
ส่งผลในทางที่ดีต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ	ด้วย	
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คุณสวงษ์ จิตสิริภัณฑ์ – ผู้ถือหุ้น  
•	 (1)	เมือ่ใดโรงกลัน่จงึจะสามารถผลติได้เท่ากบัก�าลงัการผลติของโรงกลัน่	และ	(2)	บรษิทัฯ	มแีผนจะหยดุโรงกลัน่

เพื่อซ่อมบ�ารุงหรือไม่	(3)	ผลการด�าเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ	ในปีนี้จะเป็นอย่างไร	(4)	ผลขาดทุน	
จากสต็อกน�้ามันมีจ�านวนเท่าไหร่	 (5)	 ปัจจุบันโรงกล่ันต้องส�ารองน�้ามันเป็นปริมาณเท่าไหร่	 และสามารถ	
ปรับเพิ่มหรือลดเพื่อควบคุมก�าไร/ขาดทุนจากสต็อกน�้ามันได้หรือไม่	 และ	 (6)	 หากบริษัทฯ	มีก�าไรในปี	 2559	
บริษัทฯ	จะต้องหักส�ารองตามกฎหมายก่อนหรือสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เลย
o	 คุณอดิศักดิ์	 แจ้งกมลกุลชัย	กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น	 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	 (1)	 ในส่วนของก�าลัง

การกลั่นน�้ามันดิบนั้น	 บริษัทฯ	 จะท�าการกล่ันน�้ามันในระดับท่ีจะให้ผลตอบแทนสูงสุด	 ซ่ึงในปัจจุบัน	
การกลั่นน�้ามันดิบ	(crude)	ที่ประมาณ	140,000	บาร์เรลต่อวันเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุด	และยังไม่อยู่ใน
จดุคุม้ทนุทีจ่ะท�าการกลัน่เพิม่อกี	30,000	บาร์เรลต่อวนั	ส่วนเรือ่งการหยดุผลติเพือ่ซ่อมบ�ารงุตามแผนนัน้	
บริษัทฯ	จะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงเวลาอันควรเพื่อลดผลกระทบต่อตลาด	

o	 คณุสมเจตน์	สายฝน	กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายเคมภีณัฑ์	ได้ชีแ้จงเกีย่วกบัธรุกจิปิโตรเคมว่ีาก�าไรของธรุกจิ
ปิโตรเคมีในขณะนี้เกิดจากมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ	

o	 คุณชัย	 แจ้งศิริกุล	 	 กรรมการและผู้จัดการบัญชีชี้แจงว่าเนื่องจากผลก�าไร/ขาดทุนจากสต็อกน�้ามันเป็น	
ส่วนหนึ่งของการด�าเนินการ	บริษัทฯ	จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลผลก�าไร/ขาดทุนจากสต็อกน�้ามันแยกต่างหาก	
อย่างไรก็ตาม	ตามที่ปรากฏในวีดิทัศน์	บริษัทฯ	มีส�ารองน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ประมาณ	7	ล้านบาร์เรล
เพือ่ส�ารองตามกฏหมายและไวใ้ช้ในการด�าเนนิงาน	การเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันดิบ	1	ดอลลาร์สหรัฐ
มผีลท�าให้เกดิก�าไรหรอืขาดทุนจากส�ารองน�า้มันดิบและผลิตภณัฑ์ก่อนภาษมูีลค่าประมาณ	7	ล้านเหรยีญ
สหรัฐหรือ	250	ล้านบาท	และในเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น	หากบริษัทฯ	มีก�าไร	บริษัทฯ	จะต้องน�าก�าไร
ไปหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมก่อน	 นอกจากนั้นแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังคงต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ี
เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน		

คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ผู้ถือหุ้น 
•	 บริษัทฯ	มีแนวทางในการจัดการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	(Foreign	Exchange)	อย่างไร

o	 คุณราตรีมณี	 ภาษีผล	 กรรมการและผู้จัดการการเงินและภาษีชี้แจงว่าบริษัทฯ	 ไม่ท�าการเก็งก�าไรอัตรา	
แลกเปลี่ยนว่าจะขึ้นหรือลง	นอกจากนี้	ยอดเงินกู้ทั้งหมดของบริษัทฯ	ในขณะนี้เป็นเงินบาท	เพราะฉะนั้น
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลกระทบต่อเงินกู้

คุณสวงษ์ จิตสิริภัณฑ์ – ผู้ถือหุ้น 
•	 บริษัทฯ	สามารถปรับปริมาณการส�ารองน�้ามันให้สูงหรือต�่ากว่าประมาณ	7	ล้านบาร์เรลต่อวันได้หรือไม่

o	 คุณมงคลนิมิตร	 เอ้ือเชิดกุล	 กรรมการ	 กรรมการประเมินผลงานและผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและ	
รฐักิจสมัพนัธ์	ได้ชีแ้จงว่าบริษทัฯ	จะมปีรมิาณส�ารองน�า้มนัดบิและผลติภณัฑ์ต�า่กว่าทีก่ฎหมายก�าหนดไม่ได้

คุณประพันธ์ เกียรติประสิทธิ – ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น 
•	 เหตุใดบริษัทฯ	 จึงยังไม่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตหรือ	 CAC	 และบริษัทฯ	 ม่ันใจได้อย่างไรว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต	 หรือหากบริษัทฯ	
มีนโยบายอยู่แล้ว	บริษัทฯ	มีหลักฐานอย่างไรอันแสดงให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวได้น�ามาสู่ทางปฏิบัติ
o	 ประธานฯ	 ได้ชี้แจงว่า	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในการด�าเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต	

ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล	 บริษัทฯ	 ได้น�าเอากรอบการปฏิบัติตามกฎหมายในการ
ต่อต้านการทุจริตของ	เอ็กซอน	โมบิล	คอร์ปอเรชั่น	มาใช้	ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริตของสหรัฐอเมริกา	(U.S.	Foreign	Corrupt	Practices	Act	(FCPA))	หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริต
ของสหราชอาณาจักร	 (UK	 Bribery	 Act)	 รวมทั้งมาตรฐานทางสากลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	
ซ่ึงกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานในทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน	 นอกจากนั้นแล้ว	
ผู้รับจ้างตามสัญญาซึ่งท�าหน้าที่ในนามของบริษัทฯ	ก็อยู่ในขอบข่ายนี้ด้วย	บริษัทฯ	 เชื่อว่าวิธีการเพื่อให้
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…………………………………………
ประธานที่ประชุม

(นายนีล	เอ	แฮนเซ็น)

………………………………..
เลขานุการบริษัท	

(นางอังสนา	พิเรนทร)

ได้มาซึง่ผลงานมคีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าผลงานและบรษิทัฯ	จะไม่ยอมรบัการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	
ไม่มีผู้ใดในบริษทัฯ	สามารถสัง่ให้ผูอ่ื้นกระท�าการทีฝ่่าฝืนนโยบายเหล่านีไ้ด้	และบรษิทัฯ	ก�าหนดให้มขีัน้ตอน	
ในการบังคับใช้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเหล่านี้และความคาดหวังของบริษัทฯ	ตัวอย่างเช่น	 พนักงาน	
ผู้บริหาร	 และกรรมการแต่ละรายจะต้องเข้าอบรม	 Business	 Practice	 Review	 เพื่อทบทวนนโยบาย
เหล่านีแ้ละความคาดหวงัของบรษิทัฯ	และยงัมกีระบวนการประจ�าปีทีใ่ห้พนกังาน	ผูบ้รหิาร	และกรรมการ
แต่ละรายลงนามยืนยันว่าตนปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้	บริษัทฯ	มีการอบรมทางกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
ต�าแหน่งที่มีความสุ่มเสี่ยง	การตรวจตรา	การรายงาน	และ	การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	สาระของ
กระบวนการ	ทางปฏิบตั	ิและแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	ในเรือ่งการต่อต้านการทจุรตินีส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์	
ท่ีก�าหนดทุกประการ	บริษทัฯ	มแีผนทีจ่ะท�างานร่วมกบับคุคลภายนอกเพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุคลเหล่านัน้เข้าใจ
นโยบายของบรษิทัฯ	และบรษิทัฯ	ชืน่ชมสิง่ท่ีได้กระท�าข้ึนเพือ่ปรบัปรงุการต่อต้านการทุจรติของบริษทัอืน่ๆ	
ในประเทศไทย	

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเร่ืองดังกล่าว	 ประธานฯ	 ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญ	
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	ในครั้งนี้	และผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทด้วยดีตลอดมา	พร้อมทั้งยืนยันว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร
ทกุท่านจะพยายามอย่างย่ิงเพือ่ผลติผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสูงให้มากขึน้และด�าเนินธรุกิจของบรษิทัฯ	อย่างมีประสิทธภิาพ	จากน้ันประธานฯ	
กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา	16.50	น.
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คุณวุฒิการศึกษา:
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี		

สถาบันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน:
2559	-	ปัจจุบัน
•	 ผู้จัดการปฏิบัติการ	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
2556-2559
•	 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	โรงกลั่นสิงค์โปร์		

บริษัท	เอ็กซอนโมบิล	เอเชียแปซิฟิก	พีทีอี	ลิมิเต็ด
2554-2556
•	 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	โรงกลั่นเบย์ทาวน	์

บริษัท	เอ็กซอนโมบิล	รีไฟน์นิ่ง	แอนด์	ซัพพลาย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:		จะเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการที่จะจัดให้มีขึ้น	
ในปี	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	ไม่มี

นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร  
กรรมการ 

อายุ:	45	ปี
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คุณวุฒิการศึกษา:
•	 ปริญญาตรี	ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมี		

มหาวิทยาลัยเวสเลียน	รัฐคอนเน็กติกัต	สหรัฐอเมริกา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต	สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน:
2557	-	ปัจจุบัน
•	 รองประธานอาวุโส	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน		

เอรา	เอ็นเนอยี่	แอลแอลซี
2556-2557
•	 ผู้จัดการด้านการวางแผน	และตลาดการเงิน		

ฝ่ายการเงิน	เอ็กซอน	โมบิล	คอร์ปอเรชั่น	สหรัฐอเมริกา	
2555-2556
•	 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน		

เอ็กซอน	โมบิล	คอร์ปอเรชั่น	สหรัฐอเมริกา
2553	–	2555
•	 ผู้จัดการปฏิบัติการด้านบัญช	ี

บริษัท	เอ็กซอนโมบิล	โปรดักชั่น	สหรัฐอเมริกา
2551	-	2553
•	 ที่ปรึกษาการเงินบริษัท		

เอ็กซอนโมบิล	โปรดักชั่น	สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ:	จะเข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการทีจ่ะจัดให้มข้ึีนในปี	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	ไม่มี

นายเจเรมี อาร์ ออสเตอร์สต๊อก
กรรมการ

อายุ:	41	ปี

21
สิ่งที่แนบมาด้วยล�าดับที่ 4

21



22

คุณวุฒิการศึกษา:
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างาน:
2555	-	ปัจจุบัน
•	 ผู้จัดการบัญชี	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559:	5/5

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:
•	 บริษัท	เอ็กซอนโมบิล	จ�ากัด	

กรรมการและผู้จัดการบัญชี
•	 บริษัท	โมบิล	เอ็นเทอร์ไพรซิส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

ผู้จัดการบัญชี
•	 บริษัท	เอ็กซอนโมบิล	เอ็กซ์โพลเรชั่น	แอนด์	โพรดักชั่น	โคราช	อิงค	์

ผู้จัดการบัญชี
•	 บริษัท	วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม	จ�ากัด	

ผู้จัดการบัญชี
•	 บริษัท	ร่วมพัฒนาอุตสาหกิจ	จ�ากัด			

ผู้จัดการบัญชี	
•	 บริษัท	เพซเซตเตอร์	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด	

ผู้จัดการบัญชี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	2	วาระ

นายชัย แจ้งศิริกุล 
กรรมการ

อายุ:	59	ปี
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คุณวุฒิการศึกษา:
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล		

มหาวิทยาลัยซินซินเนติ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน:
2552	-	ปัจจุบัน
•	 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์		

บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559:	5/5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานในปี 2559:	4/4

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	4	วาระ

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการ 
และกรรมการประเมนิผลงาน

อายุ:	58	ปี
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คุณวุฒิการศึกษา:
•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยทัลซ่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�างาน:
2556	-	ปัจจุบัน
•	 ผู้จัดการโรงกลั่น	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
2549-2555
•	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559:	5/5

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:	ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี

จ�านวนวาระที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการ:	4	วาระ

นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 
กรรมการ

อายุ: 53	ปี
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ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนว่ามาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	หรอืรบัมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุ	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	
กรุงเทพฯ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	ได้ตั้งแต่เวลา	13.00	น.	ของวันอังคารที่	25	เมษายน	2560	

การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

•	 ลงนามและน�าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน	ณ	เวลาลงทะเบียน
•	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง	 หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง	 (กรณีผู้ถือหุ้น

เป็นชาวต่างประเทศ)	เพื่อลงทะเบียน	
•	 ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล	ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ 

•	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่าน้ัน
ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้	จะแบ่งการมอบฉนัทะเปน็หนงัสือหลายฉบับใหแ้ก่ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนไมไ่ด้

•	 บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะใหส้ามแบบ	ตามทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้	(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย
ล�าดับที่	5)	โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทขอแนะน�า
ให้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข	และระบกุารออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ	พร้อมท้ังปดิอากรแสตมปจ์�านวน	20	บาท	
พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย	

•	 เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม	 บริษัทสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้	
จัดท�าและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัท
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	1	วัน	โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท	ตามที่อยู่ของบริษัทฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้บริษัทได้มี
เวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา	ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร	ดังต่อไปนี้
•	 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
•	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ	หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง	(ในกรณีผู้มอบฉันทะ

เป็นชาวต่างประเทศ)	ของผู้มอบฉันทะ	พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
•	 ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบัตรประจ�าตวัประชาชน	หรอืบตัรประจ�าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ	หรอืหนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ	

(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)	เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล	ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร	ดังต่อไปนี้
•	 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น	พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล	(ถ้ามี)
•	 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	 ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล	 ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณชิย	์หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่กนิ	8	เดอืนกอ่นวนัเขา้ประชมุ	และรบัรองส�าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ�านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น	พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล	(ถ้ามี)	
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•	 กรณผีูม้อบฉนัทะเปน็นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ	ใหแ้นบส�าเนาหนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคลซึง่ออกโดย	
หน่วยราชการที่มีอ�านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่	 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน	
การรับรองจากโนตารีพับลิค	(Notary	Public)	หรือหน่วยราชการที่มีอ�านาจไม่เกิน	8	เดือน

•	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ	หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง	(ในกรณีผู้มอบฉันทะ	
เป็นชาวต่างประเทศ)	 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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน	(Custodian)	ในประเทศไทย	ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ	ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้น
ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีน	ได้แต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะเข้าประชมุตามหนงัสือมอบฉนัทะ	แบบ	ค.	ผูม้อบฉนัทะจะต้องจัดส่งเอกสาร	ดงัต่อไปนี้

•	 หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถ้อืหุ้นซึง่เปน็นกัลงทนุตา่งประเทศมอบหมายใหค้สัโตเดียนเปน็ผู้ด�าเนนิการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน	

•	 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
•	 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น	 พร้อมประทับตราส�าคัญของให้คัสโตเดียน	

(ถ้ามี)
•	 ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล	 ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน	 8	 เดือนก่อนวัน	

เข้าประชุม	และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น	พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล	
(ถ้ามี)

•	 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัข้าราชการ	หรอืส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง	(ในกรณีผู้มอบฉันทะเปน็
ชาวตา่งประเทศ)	ของผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนัคสัโตเดยีนพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัรประจ�าตวั	
ประชาชน	หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ	หรือหนังสือเดินทาง	(แล้วแต่กรณี)		

•	 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ	จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย	และ
ให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว	 หรือบุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้อง	
ของค�าแปลด้วย

•	 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง	 หรือหนังสือเดินทาง	
ฉบับจริง	(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)	เพื่อลงทะเบียน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วม
ประชุมเท่านั้น
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ค�าชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2550	ลงวันที่	2	กุมภาพันธ์	2550	ได้ก�าหนด
แบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ�ากัดไว้สามแบบ	โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด	คือ

แบบ	ก.	 เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป	ซึ่งผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร
แบบ	ข.	 เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่างๆ	ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด	 ชัดเจนตายตัว	 และผู้รับมอบ

ฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะก�าหนด
แบบ	ค.		 เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	 (Custodian)	 ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้	 บริษัทใคร่ขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน	 หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	
ดังต่อไปนี้	 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน	 เพื่อให้จ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

นายสมภพ	อมาตยกุล	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมิทธิ์	เทียมประเสริฐ	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางวัธนี	พรรณเชษฐ์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวัฒนา	จันทรศร	 กรรมการอิสระ
นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	 กรรมการอิสระ

ทั้งนี้	บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาด้วย	กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ	กรอกข้อความอื่นๆ	 ให้ครบถ้วน	และ	
ลงนามการมอบฉนัทะของท่าน	ในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่	(ขอแนะน�าให้ใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบ	ข.	และระบุการออกเสยีง
ในแต่ละระเบียบวาระ)	พร้อมติดอากรแสตมป์	20	บาท	และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุ
ในค�าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน	การมอบฉนัทะ	และการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	(สิง่ท่ีส่งมาด้วยล�าดบัที	่4)	กลบัมายังเลขานกุารบริษทัฯ	
ตามที่อยู่ของบริษัทฯ	ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว	จักเป็นพระคุณยิ่ง
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.	 ชื่อ-นามสกุล	 :	 นายสมภพ	อมาตยกุล
	 อายุ	 :	 76	ปี
	 ที่อยู่	 :	 บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 ต�าแหน่ง	 :	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 หมายเหตุ	 :	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

2.	 ชื่อ-นามสกุล	 :	 นายสมิทธิ์	เทียมประเสริฐ
	 อายุ	 :	 77	ปี
	 ที่อยู่	 :	 บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 ต�าแหน่ง	 :	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 หมายเหตุ	 :	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

3.	 ชื่อ-นามสกุล	 :	 นางวัธนี	พรรณเชษฐ์
	 อายุ	 :	 79	ปี
	 ที่อยู่	 :	 บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 ต�าแหน่ง	 :	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 หมายเหตุ	 :	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใด

4.	 ชื่อ-นามสกุล	 :	 นายวัฒนา	จันทรศร
	 อายุ	 :	 70	ปี
	 ที่อยู่	 :	 บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 ต�าแหน่ง	 :	 กรรมการอิสระ	
	 หมายเหตุ	 :	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใด
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5.	 ชื่อ-นามสกุล	 :	 นายสมชาย	พูลสวัสดิ์
	 อายุ	 :	 60	ปี
	 ที่อยู่	 :	 บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 ต�าแหน่ง	 :	 กรรมการอิสระ	
	 หมายเหตุ	 :	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระพิจารณาใด
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

(1)	 ข้าพเจ้า		........................................................................................................ 	สัญชาติ		...........................................................
อยู่บ้านเลขที่		......................................	ถนน		................................................ 	ต�าบล/แขวง		.....................................................
อ�าเภอ/เขต		.........................................	จังหวัด		............................................ 	รหัสไปรษณีย์		...................................................

(2)	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท		............................................................................................................................................................
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 นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ นางวัธนี พรรณเชษฐ์
 นายวัฒนา จันทรศร นายสมชาย พูลสวัสดิ์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจ้า	เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี	2560	ในวันอังคารที่	25	เมษายน	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	เลขที่	138	
ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน	เวลา	และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น	ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ลงชื่อ		........................................................	ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

หมายเหตุ
(1)	 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให	้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2)	 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	 การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	4	มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้

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		............................................................................................................................................................
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 นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ นางวัธนี พรรณเชษฐ์
 นายวัฒนา จันทรศร นายสมชาย พูลสวัสดิ์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจ้า	เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี	2560	ในวันอังคารที่	25	เมษายน	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	เลขที่	138	
ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน	เวลา	และสถานที่อื่นด้วย

(4)	 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้	ดังนี้
วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	

(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

รับรอง	 ไม่รับรอง	 งดออกเสียง

วาระที่	2	 	พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	 รวมทั้ง
รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญช	ี
ตรวจสอบแล้ว	รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

รับรอง	 ไม่รับรอง	 งดออกเสียง

วาระที่	3	 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

โปรดติด
อากรแสตมป์
20	บาท
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วาระที่	4	 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่	5	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่	7	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่	8	 พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

(5)	 	การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้	 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น	
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)	 	ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พจิารณาหรอืลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น	รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเตมิข้อเทจ็จรงิประการใด	
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม	 เว้นแต่กรณีที่ผู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ	
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

นายเจเรมี	อาร์	ออสเตอร์สต๊อก

นายชัย	แจ้งศิริกุล

นายมงคลนิมิตร	เอื้อเชิดกุล

นายอดิศักดิ์	แจ้งกมลกุลชัย
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ลงชื่อ		........................................................	ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

หมายเหตุ
(1)	 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	 ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให	้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2)	 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน	 ค�าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน	 การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	4	มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้
(3)	 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(4)	 ในกรณีทีม่วีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น	ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	

ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท		..........................................................................................................................

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	ในวันอังคารที่	25	เมษายน	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้อง
แกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	เลขที่	138	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน	เวลา	และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	(ต่อ)4
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

(1)	 ข้าพเจ้า		........................................................................................................ 	สัญชาติ		...........................................................
อยู่บ้านเลขที่		......................................	ถนน		................................................ 	ต�าบล/แขวง		.....................................................
อ�าเภอ/เขต		.........................................	จังหวัด		............................................ 	รหัสไปรษณีย์		...................................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	(Custodian)	ให้กับ	..........................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	..........................................................................................................................................................
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 นายสมภพ อมาตยกุล นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ นางวัธนี พรรณเชษฐ์
 นายวัฒนา จันทรศร นายสมชาย พูลสวัสดิ์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจ้า	เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี	2560	ในวันอังคารที่	25	เมษายน	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	เลขที่	138	
ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน	เวลา	และสถานที่อื่นด้วย

(3)	 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้	ดังนี้
มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน	คือ

หุ้นสามัญ..........................หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้........................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.......................หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้........................................เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.............................เสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20	บาท

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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(4)	 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้	ดังนี้
วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	

(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

รับรอง		................	เสียง	 ไม่รับรอง		............... เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่	2	 	พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	 รวมทั้ง
รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญช	ี
ตรวจสอบแล้ว	รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

รับรอง		................	เสียง	 ไม่รับรอง		............... เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่	3	 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่	4	 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่	5	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่	7	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		...............................................................................................................................
เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

นายเจเรมี	อาร์	ออสเตอร์สต๊อก

นายชัย	แจ้งศิริกุล

นายมงคลนิมิตร	เอื้อเชิดกุล

นายอดิศักดิ์	แจ้งกมลกุลชัย
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วาระที่	8	 พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

(5)	 	การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้	 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น	
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)	 	ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พจิารณาหรอืลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น	รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเตมิข้อเทจ็จรงิประการใด	
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม	 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่	 ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ	
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

หมายเหตุ
(1)	 หนังสอืมอบฉันทะแบบ	ค.	นี	้	ใช้เฉพาะกรณทีีผู้่ถอืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน	(Custodian)	ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2)	 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.	คือ

(2.1)	 หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน	 (Custodian)	 เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้น	
ผู้มอบอ�านาจ	

(2.2)	 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน	ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน	(Custodian)
(2.3)	 ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล	 ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์	 หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน	 8	 เดือนก่อนวันเข้าประชุม	 และรับรองส�าเนา	

ถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น	พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล	(ถ้ามี)
(2.4)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ	หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง	(ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ)	ของผู้มี

อ�านาจลงนามผูกพนัคสัโตเดยีนพร้อมลงนามรบัรองส�าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบัตรประจ�าตวัประชาชน	หรอืบัตรประจ�าตวัข้าราชการ	หรอืหนังสือเดนิทาง	
(แล้วแต่กรณี)

(3)	 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับ	
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(4)	 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5)	 ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น	ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ค.	

ตามแนบ

ลงชื่อ		........................................................	ผู้มอบฉันทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงชื่อ		........................................................	ผูร้บัมอบฉนัทะ

(		.....................................................	)
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท		..........................................................................................................................

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	ในวันอังคารที่	25	เมษายน	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้อง
แกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	เลขที่	138	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน	เวลา	และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
(ก)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)	 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า	ดังนี้

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

วาระที่		.......... 	เรื่อง		........................................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง
ชื่อกรรมการ		.....................................................................................................................................................

เห็นด้วย	..............	เสียง	 ไม่เห็นด้วย	............. เสียง		 งดออกเสียง		.............เสียง

เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	(ต่อ)4
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5
กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

14.	 เว้นแต่ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ	19	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก)	 ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง
(ข)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	 (ก)	 เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่ง

แยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งไม่ได้
(ค)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	 	 ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกต้ังกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง
ชีข้าด	หากประธานในทีป่ระชมุเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ	ด้วย	หรือให้ใช้วธิกีารจบัสลากเพือ่ให้ได้จ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี	
หากประธานในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

15.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรง	
เป็นสามส่วนไม่ได้	ให้กรรมการออกตามจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

16.	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

27.	 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน	 เบ้ียเลี้ยง	 และสวัสดิการต่างๆ	 จากบริษัทในรูปของเงินบ�าเหน็จ	 โบนัส	 หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นท�านองเดียวกัน	 และเบี้ยประชุมตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาก�าหนด	 ซึ่งอาจก�าหนดเป็น
จ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์	และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ	ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

	 ความในวรรคหนึ่ง	 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ	
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

31.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ	
บรษิทัฯ	ณ	ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ	จงัหวดัใกล้เคยีง	หรอืสถานท่ีอืน่ใดตามท่ีประธานกรรมการจะเหน็สมควร

34.	 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	ให้คณะกรรมการด�าเนินการดังต่อไปนี้

(ก)	 จดัท�าหนงัสือนดัประชมุ	ระบสุถานที	่วนั	เวลา	ระเบียบวาระการประชมุ	เร่ืองทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพร้อมด้วยรายละเอยีด
ตามสมควร	 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ	 เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อพิจารณา	 และความเห็นของ	
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว	และ

(ข)	 จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเข้าประชุม	และ
(ค)	 โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
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35.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 มาประชุมไม่น้อยกว่า	 25	 ท่าน	 หรือไม่น้อยกว่า	
กึ่งหน่ึงของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด		
จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง	 และจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็น	
องค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	35	วรรคแรก

(ก)	 ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ	การประชุมเป็นอันระงับไป
(ข)	 ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือ	

นัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวันประชมุแต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสอืนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์	ในการประชมุ	
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	35	วรรคแรก

36.	 ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มหีน้าทีค่วบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ	ว่าด้วยการประชมุผูถ้อืหุ้น	และจะต้อง	
ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม	 เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยน
ล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 ซึ่งมา
ประชุม

	 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว	ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม	
อีกก็ได้

	 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล�าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง	 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ	
ตามวรรคสอง	และจ�าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา	ให้ที่ประชุมก�าหนดสถานที่	วัน	และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป	โดยก�าหนดให้
คณะกรรมการส่งหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที	่วนั	เวลา	และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีนไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม	และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

37.	 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก)	 ในกรณีปกติ	 ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน	โดยให้นบัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่	ในกรณทีีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนั	ให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข)	 ในกรณีดังต่อไปน้ี	 ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	
จากผู้ถือหุ้น	(ถ้ามี)	ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
(1)	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ	ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
(3)	 การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ	ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
(4)	 การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์	

จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
(5)	 การแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
(6)	 การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(7)	 การออกหุ้นกู้
(8)	 การควบบริษัท
(9)	 การเลิกบริษัท
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38.	 การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระท�าได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าท่านร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ	
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	(ถ้ามี)	ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้
นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

39.	 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

(ก)	 พิจารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา	รวมทัง้รายงาน
ประจ�าปีของคณะกรรมการ	

(ข)	 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ	
ผู้สอบบัญชี

(ค)	 พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
(ง)	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
(จ)	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และ
(ฉ)	 พิจารณากิจการอื่นๆ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าป ี2560



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�าปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ

ถึง:	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	/	เลขานุการบริษัท	

หมายเลขโทรสาร:	 (66)	2262	4826	
อีเมล:	 essoIR@exxonmobil.com
ที่อยู่ของบริษัท:		 3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เอสโซ่	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจ�าปี	 2559		
ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ	(กรุณาท�าเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)	ดังนี้

	 รายงานประจ�าปี	2559	ฉบับภาษาไทย	หรือ
	 รายงานประจ�าปี	2559	ฉบับภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้ถือหุ้น:	 เลขที่	.............................	ถนน		......................................................................................................... 	
	 ต�าบล/แขวง	.....................................................อ�าเภอ/เขต		..............................................................
	 จังหวัด	...........................................................	รหัสไปรษณีย	์............................................................ 	
โทรศัพท์:	 .......................................................................	

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

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

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

หมายเหตุ:	 	ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นฯ	 บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมรายงานประจ�าปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือให้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน	
ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ	ดังกล่าวแล้ว		
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าป ี2560





แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7
เลขที่	138	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	
	

หมายเหตุ:	ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	7	ตั้งแต่เวลา	13.00	น.

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
3195/17-29	ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท์	0	2262	4000	เว็บไซต์	www.esso.co.th
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