
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554
เวลา 14.00 นาฬกา

 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2

เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)2



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3

วันที่  25 มีนาคม 2554

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

เรียน    ทานผูถือหุน บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย  (1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

(2) รายงานประจาํป 2553 ในรปูแบบซดี-ีรอม (ซึง่แสดงงบการเงนิประจาํป 2553 และรายงานการตรวจสอบของผูสอบ

บัญชี) และรายงานสรุปประจําป 2553

(3) ขอมูลกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหนึ่ง  

(4) คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

(5) คําชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา (ฉบับที่ 5) 

(6) ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

(7) แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปที่เปนรูปเลมหนังสือ

(8) แผนที่สถานที่ประชุม

  

  ดวยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 

นาฬกา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร และจากการ

ที่บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม นับตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ถึงวัน

ที ่15 กมุภาพนัธ 2554 นัน้ ไมมผีูถอืหุนรายใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปนระเบยีบวาระการประชมุ คณะกรรมการบรษิทัจงึกาํหนดระเบยีบวาระ

การประชุมตามปกติเพียงดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

ความเปนมา    บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ตาม

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด พรอมทั้งเผยแพร

รายงานการประชุมดังกลาวทางเว็บไซดของบริษัทฯ แลว ไมปรากฏวามีผูใดคัดคานหรือขอแกไขใดๆ   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง

วาระที่ 2     พจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอทีป่ระชมุเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการในรอบปทีผ่านมา รวม

ทัง้รายงานประจาํปของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุทีผู่สอบบญัชตีรวจสอบแลว รวม

ทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
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ความเปนมา    บรษิทัฯ ไดแสดงรายงานเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการและรายงานประจาํปของคณะกรรมการในรอบป 2553 และ

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2553 ซึ่งงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาวไดผานการตรวจสอบโดยผู

สอบบัญชีของบริษัทฯ และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลวในรายงานประจําป 2553 ตาม

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการในรอบป 2553 ใหทีป่ระชมุผูถอืหุนรบัรอง 

และเสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2553 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

วาระที่ 3     พิจารณาจัดสรรผลกําไรและการจายเงินปนผล 

ความเปนมา    คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะพจิารณาเสนอจายเงนิปนผลประจาํปใหแกผูถอืหุนในอตัราไมนอยกวารอย

ละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตางๆ ทุกประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความ

จําเปน กฎหมายที่เกี่ยวของและขอพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม  อัตราการจายเงินปนผลที่แทจริง

อาจมีความแตกตาง โดยอาจสูงหรือตํ่ากวาอัตราที่กําหนดไวในนโยบายดังกลาวขางตน และขึ้นอยูกับปจจัย

ความเสี่ยงเรื่องตางๆ 

       สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 บริษัทมีผลกําไรสุทธิประจําป 2553 จํานวน 1,654 ลานบาท (หนึ่งพัน

หกรอยหาสิบสี่ลานบาท)  บริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 จํานวน 69,358,000 บาท (หกสิบเกา

ลานสามแสนหาหมื่นแปดพันบาท) เปนทุนสํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และเนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตางๆ ทุก

ประเภท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 2,951 ลานบาท (สองพนัเการอยหาสบิเอด็ลานบาท) คณะกรรมการ

จึงเห็นควรเสนอใหประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) ตอหุนใหแกผูถือ

หุนทกุรายทีม่ชีือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถอืหุนของบรษิทัฯ ณ วนักาํหนดรายชือ่ผูถอืหุนทีมี่สทิธไิดรบัเงนิปนผล 

(Record Date) รวมเปนจํานวนเงิน 692,171,600 บาท (หกรอยเกาสิบสองลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหก

รอยบาท) โดยใหจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และปดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันที่ 12 

พฤษภาคม 2554 

       ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 ป 2551  ป 2550 

  (ปที่เสนอ) (ปที่ผานมา) (ปที่ผานมา)

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 1,654 4,451 (6,864)

2.  จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (ลานบาท) 69 205 -

3. จํานวนหุน (ลานหุน) 3,461 3,461 3,461

4.  เงินปนผลจายตอหุน (บาทตอหุน) 0.20 0.50 0.50

5.  รวมเงินปนผลประจําปจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 692 1,730 1,730

6.  อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรร

  เปนสํารองตามกฎหมาย (รอยละ) 44 41 > 100
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกําไรตามที่เสนอ และอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 

ในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) ตอหุนใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 

ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) รวมเปนจํานวนเงนิ 692,171,600 บาท 

(หกรอยเกาสิบสองลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาท) โดยใหจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 

2554  ทั้งนี้ คณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ใน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 4     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

ความเปนมา    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด

วาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา และกรรมการซึ่ง

พนจากตําแหนงสามารถไดรับเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนง โดยในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 4 ทาน คือ (1) นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร กรรมการและ

ประธานกรรมการ (2) นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ (3) นายมารค เอล นอรธคัท กรรมการ และ 

(4) นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย กรรมการ 

       จากการที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการ

พิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวตองออกตามวาระนับตั้งแตวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนดนั้น ปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนง

กรรมการแตอยางใด เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมไดจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึง

ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา และเห็นควรเสนอใหกรรมการที่

ตองออกจากตําแหนงตามวาระเหลานี้ ไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอมูล

ของกรรมการดังกลาวปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากนายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล นายมารค เอล นอรธคัท และ นายอดิศักดิ์ 

แจงกมลกุลชัย เปนผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู

ความสามารถและมปีระสบการณในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็ควรใหกรรมการ

ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
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วาระที่ 5     พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ความเปนมา     เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการไดพิจารณาปจจัยตางๆ 

ที่เหมาะสม รวมถึงจํานวนคาตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปไดรับแลว จึงเสนอใหผูถือหุนอนุมัติกําหนดคา

ตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผานมาดังตอไปนี้

(1) กรรมการซึง่ดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบดวยจะไดรบัคาตอบแทนกรรมการเดอืนละ 166,667 บาท

(2) กรรมการซึง่มไิดดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบดวยจะไดรบัคาตอบแทนกรรมการเดอืนละ 133,334 

บาท

(3) โดยไมคํานึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ขางตน กรรมการผูซึ่งไดรับคาตอบแทนตางหากจากบริษัทฯ 

หรอืบรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ สาํหรบัการทาํงานเตม็เวลาประเภทใดๆ จะไมไดรบัคาตอบแทนกรรมการ

       ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการขางตนเทากับคาตอบแทนกรรมการในป 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6     พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ความเปนมา    โดยที่ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชีจะ

ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสาํนักงานสอบบัญชี: นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นางแนงนอย เจริญ

ทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

3257 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด อนึ่ง ผูสอบบัญชีดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยูในประเทศไทยดวย

2) ความสัมพันธกับบริษัทฯ: บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความ

สัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

3) จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ: นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 เปนผู

สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ในป 2553 สวนนางแนงนอย เจริญ

ทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

3257 ยังไมเคยเปนผูสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

4) คาตอบแทนของผูสอบบญัช:ี จาํนวนเงนิไมเกนิ 4,600,000 บาท ซึง่ไดผานการพจิารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2554 (ปที่เสนอ) ป 2553

 คาตอบแทนสําหรับป (บาท) ไมเกิน 4,600,000   4,300,000 

 คาบริการอื่น (บาท) ไมมี ไมมี

 รวม (บาท) ไมเกิน 4,600,000   4,300,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแตงตั้งใหนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 นางแนงนอย 

เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

3257 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และมอบหมายใหคน

หนึ่งคนใดเปนผูทําการตรวจสอบและใหความเหน็ตองบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อไดคํานึงถึงปจจัยตางๆ 

ที่เหมาะสม รวมถึงคุณภาพ ขอบเขตงานที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี เพื่อให

สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) ในประเทศไทยในป 2554 และการชดเชยอัตรา

เงินเฟอแลว ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 4,600,000 บาท 

ตามรายละเอียดขางตนซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วาระที่ 7     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

  จงึขอเชญิทานผูถอืหุนเขารวมประชมุในวนั  เวลา  และสถานทีด่งักลาว หากผูถอืหุนทานใดประสงคจะมอบฉนัทะใหบคุคลอืน่เขา

รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ และสงมอบหนังสือมอบ

ฉันทะแกผูที่ประธานกรรมการมอบหมายกอนเริ่มการประชุม

     

 ขอแสดงความนับถือ                    

                                               

 (นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร)  

 ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

วัน เวลาและสถานที่

  ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14:00 นาฬกา ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส หองเพชรไพลิน บอลรูม ชั้น 11 เลขที่ 

8 ซอย 18-20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม

 1. นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการ

 2. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ

 3. นายสมภพ อมาตยกุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 4. นายสมิทธิ์ เทยีมประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการประเมินผลงาน

 5. นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 6. นายวัฒนา จันทรศร  กรรมการ และกรรมการประเมินผลงาน

 7. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการ และผูจัดการฝายประชาสัมพันธ และกรรมการประเมินผลงาน 

 8. นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย กรรมการ และผูจัดการฝายปฏิบัติการกลั่น

 9. นายมารค เอล นอรทคัท กรรมการ และผูจัดการโรงกลั่น

 10. นายสมเจตน สายฝน กรรมการ และผูจัดการฝายขายเคมภีัณฑ

 11. นายกวอก ยิว เมง กรรมการ และผูจัดการการตลาดขายปลีก

กรรมการบริษัทที่มิไดเขารวมประชุม

นางพรธิดา บุญสา กรรมการ

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม

 1. นางพรรณทิพา รสานนท ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ

 2. นางสาวโจ แอน ยู ผูจัดการผลิตภัณฑหลอลื่น

 3. นางราตรีมณี ภาษีผล ผูจัดการการเงินและภาษี

 4. นายชัย แจงศิริกุล ผูจัดการบัญชี

ผูบริหารของบริษัทที่มิไดเขารวมประชุม

นายชาญณรงค เจนจิตมั่น ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรมและขายสง 

ผูเขารวมประชุมอื่น ๆ

 1. นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 2. นายประดิษฐ สหชัยยันต ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

เริ่มการประชุม

  คุณโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ประธานฯ ไดเชิญใหคุณพรรณทิพาและคุณมงคล

นมิติรเปนผูแนะนาํวธิดีาํเนนิการประชมุ คณุพรรณทพิาไดชีแ้จงวาคณุพรรณทพิาและคณุมงคลนมิติรจะทาํหนาทีส่รปุเนือ้หาของการประชมุ

ที่เปนภาษาไทยใหประธานฯ เขาใจเปนภาษาอังกฤษ  และสรุปคําอธิบายของประธานฯ ที่เปนภาษาอังกฤษแกที่ประชุมเปนภาษาไทยเพื่อ

ความสะดวกแกผูถือหุนสวนใหญ

  ประธานฯ ไดแถลงวาบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 17,075,181,200.40 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหาลานหนึ่ง

แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทสี่สิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวจํานวน 3,460,858,000 หุน (สามพันสี่รอย

หกสิบลานแปดแสนหาหมื่นแปดพันหุน) ประธานฯ ไดแจงวาจากขอมูลที่ปรากฎบนจอซึ่งรวบรวมโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ขณะนี้มีผูถือหุนมารวมประชุมนับรวมจํานวนหุนไดคิดเปนจํานวนรอยละ 79.6261 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและ

จําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  

ประธานฯ ไดแจงวาจากการทีบ่รษิทัไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนใชสทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปนระเบยีบวาระการประชมุ โดยประกาศใน

เว็บไซดของบริษัทตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 นั้น ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น 

ทีป่ระชมุจะพจิารณาเฉพาะเรือ่งตามทีป่รากฏในระเบยีบวาระการประชมุของหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ ซึง่ไดจดัสงใหกบัผูถอืหุนทกุทาน

แลวและไดลงประกาศไวในเวบ็ไซดของบรษิทั ประธานฯ ไดเชญิใหคณุพรรณทพิาแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัจาํนวนผูถอืหุนทีเ่ขารวมประชมุ

ตามที่ปรากฎบนจอซึ่งรวบรวมโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และใหคุณพรรณทิพาสรุปขั้นตอนการออกเสียงลง

คะแนน และการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทยในนามของประธานฯ

  คณุพรรณทพิา (ในนามของประธานฯ) ไดแถลงวาตามทีป่รากฎบนหนาจอซึง่รวบรวมโดยบรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 17,075,181,200.40 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสอง

รอยบาทสี่สิบสตางค) ประกอบดวยหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวจํานวน 3,460,858,000 หุน (สามพันสี่รอยหกสิบลานแปดแสนหาหมื่น

แปดพันหุน) มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 608 ราย ประกอบดวยผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 315 ราย รวมจํานวนหุน

ได 8,061,264 หุน และผูถือหุนที่มาประชุมโดยผูรับมอบฉันทะจํานวน 293 ราย รวมจํานวนหุนได 2,747,684,020 หุน นับรวมจํานวนหุน

ไดทั้งสิ้น 2,755,745,284 หุน คิดเปนรอยละ 79.6261 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด 3,460,858,000 หุน ซึ่งครบเปนองค

ประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

  กอนที่จะเริ่มการประชุม คุณพรรณทิพา ไดสรุปใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนใน

นามของประธานฯ ดังนี้

• หลังจากที่ไดมีการนําเสนอในแตละวาระแลว  ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่

เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ขอใหผูถือหุนพูดผานไมโครโฟน โดยระบุชื่อ นามสกุลใหชัดเจนทุกครั้ง 

• หลังจากการซักถามและตอบขอซักถามสิ้นสุดลงแลว ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง   

• ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

• ประธานจะขอใหผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกมือและเจาหนาที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนน สวน

ทานผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวยไมจําเปนตองสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ แตสามารถเก็บบัตรลงคะแนนไวกับ

ตนเองได และเมื่อการประชุมเลกิผูถือหุนสามารถใสบัตรลงคะแนนในกลองที่จัดไวใหที่ทางออก

• เจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือ

จะถือวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้น ๆ

• สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะทําการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล แตในการเก็บบัตรลงคะแนน  บริษัทจะ

เก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกทานในคราวเดียวกันเมื่อจบวาระ
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  คุณพรรณทิพาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คุณศุภชัย อรุณธรรมสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฏหมายสากล จํากัด 

ไดทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการประชุมและจะเปนพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ และไดขออาสาสมัครจากทานผูถือหุนอีก

หนึ่งทานเพื่อทําหนาที่เปนพยานในการนับคะแนน โดยคุณชัยยศ วรวิทยอุดมสุขไดอาสาเปนพยานในการนับคะแนน 

  เนื่องจากไมมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ประธานฯ ไดแจงวาคณะ

กรรมการบริษัทมีความเห็นวาผูถือหุนควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ตามที่เสนอ 

ประธานฯ ไดเชิญใหคุณพรรณทิพาเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวาระนี้ใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทย

คุณพรรณทิพาไดอธิบายวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  ราย

ละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว   

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 (หนา 6)  ซึ่งคณะกรรมการไดมีความเห็นวา ผูถือหุนควรมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม และเนื่องจากไมมีผู

ใดมีคําถาม    ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ประธานฯ 

ไดแจงวาระเบียบวาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 รับรอง: 2,756,577,107 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9994

 ไมรับรอง: 10,027 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0004

 งดออกเสียง: 6,100 เสยีง คิดเปนรอยละ 0.0002

 รวม: 2,756,593,234 เสียง คิดเปนรอยละ 100

 (จํานวนผูออกเสียง 639 ราย) 

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้ง

รายงานประจาํปของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุทีผู่สอบบญัชตีรวจแลว รวมทัง้รายงานการ

ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการมีความเห็นวาผูถือหุนสมควรมีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการ

ที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจําปของคณะกรรมการ ตลอดจน

อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจแลว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีดังกลาว 

ซึง่ผานการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดใหคณุพรรณทพิาเปนผูอธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่วของกบั

วาระนี้ใหที่ประชุมทราบเปนภาษาไทย 

คุณพรรณทิพาไดแจงวามาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 39 กําหนด

ใหนําเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงานประจําปของคณะ

กรรมการใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรอง และมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอ

บังคับของบริษัทขอที่ 42 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และจัดใหผูสอบบัญชี

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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ตรวจสอบ และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายงานดังกลาว

รวมทั้งงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดสงใหกับทานผูถือหุนทุก

ทานไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  และไดจัดใหมีเอกสารดังกลาว

ที่จุดลงทะเบียนของการประชุมในครั้งนี้อีกดวย (งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีดังกลาวปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 หนา 57 

เปนตนไป) 

คณะกรรมการมีความเห็นวาที่ประชุมสมควรมีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการ

ดาํเนนิกจิการในรอบปทีผ่านมา รวมทัง้รายงานประจาํปของคณะกรรมการ และมมีตอินมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุ

ทีผู่สอบบญัชตีรวจแลวรวมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูสอบบญัชทีีไ่ดผานการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจ

สอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

บริษัทไดสรุปผลประกอบการในรูปของวิดีทัศน ความยาวประมาณ 9 นาที บนจอโปรเจคเตอรในหองประชุม

หลังจากการฉายวิดีทัศน ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

นี้หรือไม 

คําถามและความเห็นในประเด็นตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้

นายปฏิการ มหัทธนารักษ  - ผูถือหุน

• ณ ขณะนี้ สวนแบงทางการตลาดของบริษัทเปนอยางไรและกําไรของธุรกิจคาปลีกคิดเปนรอยละเทาไหรของยอดขายทั้งหมดของ

บริษัท?

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามที่ปรากฏในวิดีทัศน  สวนแบงทางการตลาดของบริษัทในป 2552 อยูในอัตรารอยละ 17 ซึ่ง

ปรบัขึน้จากป 2551 เปนผลใหธรุกจิคาปลกีของบรษิทัใหญเปนอนัดบัสองในประเทศไทย ในแงของขนาดธรุกจิ ณ ขณะ

นีเ้รามสีถานบีรกิารจาํนวน 540 แหงทัว่ประเทศและโดยเฉลีย่มลีกูคาเขามาใชบรกิารทีส่ถานบีรกิารของประมาณ 200,000 

รายตอวนั  สาํหรบัเรือ่งกาํไรนัน้ บรษิทัมไิดแบงแยกกาํไรของธรุกจิคาปลกีออกมา บรษิทัมองธรุกจิในภาพรวมทัง้หมด 

ไมวาจะเปนธุรกิจการกลั่น ธุรกิจดานการตลาด ดานเคมีภัณฑ  และธุรกิจผลิตภัณฑหลอลื่น  บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะ

พัฒนาธุรกิจรวมถึงสถานีบริการ เพื่อสรางรายได และพัฒนาการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจคาปลีกตอไป

นายจิรพันธ บัวบูชา – ผูถือหุน

• ตองการคาํชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเสีย่งในความเสยีหายเชงิพาณชิย เหตใุดบรษิทัจงึไมทาํประกนักรณธีรุกจิตองหยดุชะงกั ตาม

ที่ระบุไวในหนา 9 ของรายงานประจําป 2552 

ทานประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทมีความเห็นวาหากพิจารณาผลไดและผลเสียของบริษทั การตัดสินใจดังกลาวเปนสิ่งที่

เหมาะสมแลว  การบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งสําคัญในการจัดการธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง

ที่มีคุณภาพ กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไดรับการพัฒนาอยางดีและอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน 

อยางไรก็ตาม ไมมีระบบบริหารความเสี่ยงใดที่จะรับประกันความเสี่ยงได 100 เปอรเซนต 

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม

• ในสวนของงบการเงินบริษัท ป 2552 นั้น เหตุใดจึงมีเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 48,164,000 บาท ตามที่อางไวในหนา 76 ของรายงาน

ประจําป 2552

คุณชัย ผูจัดการบัญชี ซึ่งไดรับมอบหมายจากทานประธานฯ ชี้แจงวาบริษัทมีบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อรับและจาย

เงินของบริษัท บริษัทตระหนักดีวาเงินเบิกเกินบัญชีมีดอกเบี้ยที่สูงและไดพิจารณาถึงขอนี้เสมอในการบริหารจัดการ

ทางการเงิน อยางไรก็ตามเงินเบิกเกินบัญชีก็จําเปนสําหรับบริษัทในบางกรณี  นอกจากนี้ เงินฝากธนาคารและเงินสด

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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ในมือ ณ สิ้นป 2552 ดูมีจํานวนสูงกวาปกอนเนื่องจากบริษัทไดรับเช็คลงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากลูกคาซึ่งบริษัท

ไมสามารถเรียกเก็บได (Clearing) ทันทีในวันที่ระบุในเช็ค แตไดบันทึกบัญชีเปนสวนหนึ่งของเงินฝากธนาคารและ

เงินสดในมือ

คุณอุไรวรรณ สกุลมานิตธนา – ผูถือหุน

• บริษัทจะบริหารตนทุนขายอยางไรเพื่อใหบริษัทสามารถทํากําไรได? 

ประธานฯ ชี้แจงวาตามที่ปรากฏในวิดีทัศน บริษัทไดมีการใชกลยุทธในเชิงธุรกิจหลายประการ ในการเพิ่มรายได ลด

ตนทุน หรือ ลดตนทุนวัตถุดิบ บริษัทเห็นวากลยุทธในเชิงธุรกิจทั้งหมดที่กลาวมาเปนการปรับปรุงผลประกอบการโดย

รวม และรักษาความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม 

• อัตราปริมาณการผลิตหรือการกลั่นนํ้ามันของบริษัทที่ไดประสิทธิภาพสูงสุด (optimum run) คือเทาไหร?

ประธานฯ ชีแ้จงวาการกาํหนดปรมิาณการผลติใหไดประโยชนสงูสดุถอืเปนสิง่ทีบ่รษิทัตองตดัสนิใจทกุวนั โดยพจิารณา

จากขอมูลที่ใชในการวางแผนการผลิตอันไดแก  กําไรการกลั่น ความตองการนํ้ามันสําเร็จรูป และนํ้ามันดิบที่หาไดใน

ตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เปนตน  อัตราการกลั่นในปที่ผานมา ถือเปนอัตราที่บริษัทไดประโยชนสูงสุดเมื่อพิจารณา

ถึงความตองการนํ้ามันและเศรษฐศาสตรการกลั่น ณ เวลานั้นๆ

  เนือ่งจากไมมคีาํถามเพิม่เตมิประธานฯ จงึเสนอใหทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอทีป่ระชมุเกีย่วกบั

การดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา และรายงานประจําปของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชขีองผูสอบบัญชีดังกลาว  โดยวาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานของ

คณะกรรมการทีเ่สนอตอทีป่ระชมุเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการในรอบปทีผ่านมา และรายงานประจาํปของคณะกรรมการ 

และอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  รวมทั้งรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 รับรองและอนุมัติ: 2,773,321,664 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9876

 ไมรับรองและไมอนุมัติ: 10,027 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0004

 งดออกเสียง: 334,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0120

 รวม: 2,773,665,691 เสียง คิดเปนรอยละ 100

 (จํานวนผูออกเสยีง 760 ราย) 

วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรผลกําไรและการจายเงินปนผล

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีสิทธิในอัตราหุนละ 

0.25 บาท (ยีส่บิหาสตางค) เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2552 และเนือ่งจากบรษิทัมผีลกาํไรสทุธจิากผลการดาํเนนิงานประจาํ

ป 2552 คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาที่ประชุมสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลเพิ่มเติมสําหรับป 2552 ในอัตราหุน

ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหาสตางค) และไดใหคณุพรรณทพิาเปนผูอธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่วของกบัวาระนีใ้หทีป่ระชมุทราบ

เปนภาษาไทย 

สาํหรบัการพจิารณาการจดัสรรผลกาํไร คณุพรรณทพิาไดแจงตอทีป่ระชมุวาในรอบป 2552 บรษิทัมผีลกาํไรสทุธ ิจาํนวน 

4,451 ลานบาท (สีพ่นัสีร่อยหาสบิเอด็ลานบาท) ตามมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัและขอบงัคบั

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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ของบริษัทขอที่ 43 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึง

เสนอใหที่ประชุมอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายประจําปพ.ศ. 2552 เปนจํานวน 205,013,549 ลานบาท (สองรอยหา

ลานหนึ่งหมื่นสามพันหารอยสี่สิบเกาบาท)

สําหรับการพิจารณาการจายเงินปนผล คุณพรรณทิพาไดแจงตอที่ประชุมวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลตามที่

คณะกรรมการไดอนุมัติในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสํารองตาง ๆ ทุก

ประเภท และขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน  กฎหมายที่เกี่ยวของ  และขอพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

และ ณ จุดนี้ บริษัทไดแสดงตารางรายละเอียดการจายเงินปนผลดังตอไปนี้ใหผูถือหุนดูบนจอโปรเจคเตอรในหอง

ประชุม  

  รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2552 ป 2551 

   (ปที่เสนอ)  (ปที่ผานมา)

 กําไรสุทธิ (ลานบาท)  4,451 (6,864)

 กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 1.29 (1.98)

 เงินปนผลระหวางกาล  0.25 0.50

 เงินปนผลเพิ่มเติม  0.25 งดจาย

 รวมเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.50 0.50

 รวมเงินปนผลประจําปจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 1,730 1,730

 อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 39% > 100%

 อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิหลังจากหักสํารอง 41% > 100%

 ตามกฎหมาย (รอยละ)

คุณพรรณทิพาไดแจงตอที่ประชุมวาจากการที่บริษัทมีผลกําไรสุทธิประจําป 2552 จํานวน 4,451 ลานบาทนั้น คิดเปน

กําไรสุทธิตอหุน 1.29 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเกาสตางค) และไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2552 จํานวน 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) ตอหุน คณะกรรมการไดแนะนําวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจาย

เงินปนผลเพิ่มเติมจํานวน  0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) ตอหุน รวมเปนเงินปนผลทั้งปเทากับ 0.50 บาท (หาสบิสตางค) 

ตอหุน ทั้งนี้ คิดเปนจํานวนเงินปนผลที่จายเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจํานวน 865,214,500 บาท (แปดรอยหกสิบหาลานสอง

แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) และหากผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลเพิ่มเติมโดยจายใหผูถือหุนประมาณ 

3,461 ลานหุน จํานวนเงินปนผลจายทั้งปจะเทากับจํานวน 1,730 ลานบาท  ซึ่งจะเทากับรอยละ 39 ของกําไรสุทธิ

คณุพรรณทพิาอธบิายวาบรรทดัสดุทายของตารางรายละเอยีดการจายเงนิปนผลแสดงสดัสวนของการจายเงนิปนผลตอ

กําไรสุทธิหลังจากหักสํารองตามกฎหมายเทากับรอยละ 41 ของกําไรสุทธิหลังจากหักสํารองตามกฎหมายจํานวน 205 

ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทซึ่งระบุวาไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก

จัดสรรทุนสํารองตาง ๆ ทุกประเภท

สาํหรบัการจายเงนิปนผลเพิม่เตมินี ้คณะกรรมการไดกาํหนดวนักาํหนดรายชือ่ผูถอืหุนทีม่สีทิธไิดรบัเงนิปนผล (Record 

Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยในวนัที ่10 พฤษภาคม 2553 และเสนอใหจายเงนิปนผลในวนัที ่26 พฤษภาคม 

2553

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม 
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คําถามและความเห็นในประเด็นตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม

• เมื่อพิจารณารายงานประจําป 2552 จะพบวากําไรของบริษัทจะอิงกับคาการกลั่น (refining margins) ทุกครั้งที่คาการกลั่น (refining 

margins) ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทก็จะมีกําไร  และจากงบดุลป 2552 นั้น บริษัทมีกําไรในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 และขาดทุน

ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลําดับ จึงอยากทราบวาบริษัทมีกลยุทธในเชิงธุรกิจและจะบริหารธุรกิจของบริษัทอยางไรที่จะ

ทําใหแนใจวาบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร?

ประธานฯ ชีแ้จงวา คาการกลัน่เปนปจจยัสาํคญัทีก่าํหนดผลประกอบการดานการเงนิของบรษิทั การขึน้ลงของคาการก

ลั่นไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแตไดเกิดขึ้นกับโรงกลั่นนํ้ามันอื่น ๆ  ทั้งในประเทศไทย ในระดับภูมิภาค และใน

ระดับโลก  ในครึ่งปหลังของป 2552 คาการกลั่นมีอัตราตํ่ามากเนื่องจากอุปสงคและอุปทานในตลาด นอกจากนั้น เมื่อ

สองปทีผ่านมาคาการกลัน่ยงัถกูกระทบจากความผนัผวนของราคานํา้มนัดบิเนือ่งจากราคานํา้มนัดบิมผีลตอมลูคาของ

สตอ็กนํา้มนั โดยทัว่ไปราคานํา้มนัดบิทีผ่นัผวนจะทาํใหเกดิกาํไรจากสตอ็กนํา้มนัเมือ่ราคานํา้มนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ และ

ทําใหเกิดการขาดทุนจากสต็อกนํ้ามันเมื่อราคานํ้ามันดิบปรับตัวลดลง  ในป 2552 ราคานํ้ามันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น

สงผลใหบริษัทมีกําไรจากสต็อกนํ้ามัน ซึ่งชวยใหคาการกลั่นรวมสูงขึ้น  โดยรวมแลวคาการกลั่นในป 2552 ดีขึ้นมาก

เมื่อเทียบกับป 2551 สําหรับกลยุทธในการประกอบธุรกิจก็เปนไปตามที่ไดแสดงไวในวิดีทัศน 

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม

• เนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่เปนตัวกําหนดกําไรของบริษัท   แตเปนที่ทราบกันดีวา ขณะนี้ บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดอยู

ที่อัตรารอยละ 17 จึงอยากทราบคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจัดการ และบริษัทจะบริหารตนทุนขายอยางไรเพื่อใหมั่นใจวา

บริษัทจะมีกําไร

ประธานฯ ชีแ้จงวา ปจจยัหลกัทีเ่ปนตวักาํหนดกาํไรของบรษิทันัน้อยูทีภ่าวะการแขงขนัในตลาดโลก ความผนัผวนของ

ราคานํ้ามันดิบ อุปสงค และ อุปทานของตลาด จากประสบการณของทานประธานฯ ในธุรกิจนํ้ามันตลอด 25 ปที่ผาน

มานั้น ความผันผวนของกําไรของธุรกิจนี้นั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท ตามที่กลาวมา

แลวขางตน  กลยุทธในเชิงธุรกิจของบริษัทจะเปนไปตามที่ไดเสนอไปในวีดีทัศน  บริษัทพยายามที่จะประหยัดตนทุน

และคาใชจายตาง ๆ  และปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปน นโยบายความปลอดภัย การใชเทคโนโลยีชั้นสูง และ

ความรู (Knowhow) จากเอ็กซอนโมบิลเปนตน เพื่อใหบริษัทสามารถมีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดในสถานการณเชนนี้

  เนื่องจากไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกําไรและการจายเงินปนผลเพิ่มเติม  โดย

วาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ (1) ใหจัดสรร

เงินจํานวน 205,013,549 บาท (สองรอยหาลานหนึ่งหมื่นสามพันหารอยสี่สิบเกาบาท) เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  และ (2) การจายเงินปนผลเพิ่มเติมประจําป 2552 ในอัตรา 

0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) ตอหุน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน

ผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ดวยคะแนนเสียงดังนี้

 อนุมัติ: 2,773,491,664 เสยีง คิดเปนรอยละ 99.9937

 ไมอนุมัติ: 65,027 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0023

 งดออกเสียง: 109,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0039

 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเปนรอยละ 100

 (จํานวนผูออกเสียง 761 ราย) 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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 วาระที่ 4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นควรใหกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน 

ไดรบัเลอืกใหกลบัเขาดาํรงตาํแหนงอกีวาระหนึง่ และไดใหคณุพรรณทพิาเปนผูอธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่วของกบัวาระ

นี้ตอที่ประชุมเปนภาษาไทย 

คุณพรรณทิพาแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   และขอบังคับของบริษัท

ขอที่ 15 และขอที่ 16 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม และ

กรรมการซึง่พนจากตาํแหนงสามารถไดรบัเลอืกใหกลบัเขาดาํรงตาํแหนงอกีกไ็ด โดยในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํ

ป 2553 นี้ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 4 ทาน 

คุณพรรณทิพาไดแจงวาตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดประกาศในเว็บไซดของ

บรษิทัเพือ่เปดโอกาสใหทานผูถอืหุนเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็วาเหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเปนกรรมการของบรษิทัใน

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  แตปรากฎวาไมมีผูใดเสนอชื่อเขามา

เนื่องจากกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทานไดแก นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระ นาย

สมิทธิ์ เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ นางวัธนี พรรณเชษฐ กรรมการอิสระ และนายวัฒนา จันทรศร กรรมการ เปน

ผูมคีณุสมบตัติามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัและมคีวามรูความสามารถและมปีระสบการณในเรือ่ง

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระดังกลาว

กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ขอมูลของกรรมการดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

คุณพรรณทิพาไดแจงตอที่ประชุมวาในวาระนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยกรรมการ

แตละทานจะตองไดรบัมตขิองทีป่ระชมุดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

สําหรับการเก็บบัตรลงคะแนน  เจาหนาที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของกรรมการทุกทานในคราวเดียวกันเมื่อ

เสร็จสิ้นระเบียบวาระนี้

4.1  ประธานฯ แจงวากรรมการทานแรกที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คือ นายสมภพ อมาตยกุล ประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และ

ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการอิสระ  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม แตไมมีผูถือหุนทาน

ใดมีคําถามหรือความเห็นใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมตัิแตงตั้งให นายสมภพ อมาตยกุล กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว มมีตเิสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิตงตัง้ให นาย

สมภพ อมาตยกุล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 อนุมัติ: 2,719,823,059 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0588

 ไมอนุมัติ: 53,658,822 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9346

 งดออกเสียง: 183,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0066

 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเปนรอยละ  100

 (จํานวนผูออกเสียง 761 ราย) 
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4.2  ประธานฯ แจงวากรรมการทานที่สองที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คือ นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ ประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  

และทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการอิสระ  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม แตไมมีผูถือหุนทาน

ใดมคีาํถามหรอืความเหน็ใด ๆ  ประธานฯ จงึขอเสนอใหทีป่ระชมุมมีตอินมุตัแิตงตัง้ให นายสมทิธิ ์เทยีมประเสรฐิกลบั

เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว มมีตเิสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิตงตัง้ให นาย

สมิทธิ์ เทียมประเสริฐกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 อนุมัติ: 2,720,317,059 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0766

 ไมอนุมัติ: 53,189,822 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9177

 งดออกเสียง: 158,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0057

 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเปนรอยละ  100

 (จํานวนผูออกเสียง 761 ราย) 

4.3  ประธานฯ แจงวากรรมการทานทีส่ามทีต่องออกตามวาระและไดรบัการเสนอใหกลบัเขาดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการอกีวาระหนึง่

คือ นางวัธนี พรรณเชษฐ ประวัติโดยสังเขปของทานไดสงใหกับทานผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  และ

ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการอิสระ  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม แตไมมีผูถือหุนทาน

ใดมีคําถามหรือความเห็นใด ๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งให นางวัธนี พรรณเชษฐ กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว มมีตเิสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิตงตัง้ให นาง

วัธนี พรรณเชษฐ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 อนุมัติ: 2,719,639,059 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0522

 ไมอนุมัติ: 53,862,822 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9419

 งดออกเสียง: 163,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0059

 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเปนรอยละ  100

 (จํานวนผูออกเสียง 761 ราย) 

4.4  ประธานฯ แจงวากรรมการทานที่สองที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คอื นายวฒันา จนัทรศร ประวตัโิดยสงัเขปของทานไดสงใหกบัทานผูถอืหุนไปพรอมกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว ทานเปน

ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม แตไมมีผูถือหุนทาน

ใดมีคําถามหรือความเห็นใด ๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งให นายวัฒนา จันทรศร กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว มมีตเิสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิตงตัง้ให นาย

วัฒนา จันทรศร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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 อนุมัติ: 2,719,652,759 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0526

 ไมอนุมัติ: 53,859,122 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9418

 งดออกเสียง: 153,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0055

 รวม: 2,773,665,791 เสียง คิดเปนรอยละ  100

 (จํานวนผูออกเสียง 761 ราย) 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ไดแจงวาคณะกรรมการแนะนําวาคาตอบแทนกรรมการควรเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ผานมา และไดให

คุณพรรณทิพาเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระนี้ตอที่ประชุมเปนภาษาไทย

คุณพรรณทิพาชี้แจงวา คณะกรรมการไดพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงจํานวนคาตอบแทนที่กรรมการ

โดยทัว่ไปไดรบั จงึเสนอใหทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตักิาํหนดคาตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏบิตัทิีผ่านมาดงัตอไป

นี้

ตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน (บาท)

1) กรรมการซึง่ไดรบัคาตอบแทนจากบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืสาํหรบัการ

ทํางานเต็มเวลาใด ๆ 

จะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ

2) กรรมการซึ่งไมไดดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 133,334 *

3) กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 166,667 *

 * อัตราเทากับคาตอบแทนป 2552 

ไมมีการปรับสูงขึ้น

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม

คําถามและความเห็นในประเด็นตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม

• ขอใหชีแ้จงวากรรมการทานอืน่ทีม่ใิชกรรมการทีเ่ปนบคุคลภายนอกซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบไดรบัคาตอบแทนกรรมการหรอืไม

และขอใหเปดเผยจํานวนคาตอบแทนของคณะผูบริหาร

ประธานฯ ชี้แจงวา กรรมการที่เปนพนักงานเต็มเวลาใหกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ

เงนิเดอืนจากการเปนพนกังานแตไมไดรบัคาตอบแทนเพิม่เตมิจากการดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการของบรษิทัฯ และได

มีการระบุคาตอบแทนดังกลาวในรายงานประจําป 

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม

• ถามวาตัวเลขคาตอบแทนที่เปดเผยในงบการเงินไดรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่กรรมการไดรับจากบริษัทหรือไม

ประธานฯ ชีแ้จงวาคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารทีเ่ปดเผยในรายงานประจาํป 2552 เปนจาํนวนทีร่วมถงึคาตอบแทน

และผลประโยชนอื่นที่กรรมการและผูบริหารไดรับจากบริษัทแลว

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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  เนื่องจากไมมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตามที่พระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดระเบียบวาระนี้จะตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามแนวทางที่ปฏิบัติมา ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 อนุมัติ: 2,769,457,664 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8457

 ไมอนุมัติ: 4,039,027 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1456

 งดออกเสียง: 241,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0087

 รวม: 2,773,737,691 เสียง คิดเปนรอยละ 100

 (จํานวนผูออกเสียง 773 ราย) 

วาระที่ 6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประธานฯไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการแนะนําวาที่ประชุมสมควรพิจารณาอนมุัติแตงตั้ง นางณฐพร พันธุอุดม 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430  นางแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และ นางอุณากร 

พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และไดรับคาตอบแทนเทากับปที่ผานมา และได

ใหคุณพรรณทิพาเปนผูอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของวาระนี้ตอที่ประชุมเปนภาษาไทย 

คุณพรรณทิพาชี้แจงวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอที่ 39 และ

ขอ 49 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีทุกป 

คณุพรรณทพิาแจงวาเนือ่งจากผูสอบบญัชรีายเดมิของบรษิทัไดเปนผูสอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ตองบ

การเงินของบริษัทมาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน จึงครบกําหนดวาระที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีเพื่อให

สอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จึงไดพิจารณาเสนอแตงตั้ง นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430  นางแนงนอย เจริญ

ทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 จาก

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 โดยใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกลาวเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท 

คุณพรรณทิพาไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความ

สัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

คณะกรรมการไดขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

4,300,000 บาท (ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป 2552 ที่ผานมา)

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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คําถามและความเห็นในประเด็นตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้

คุณสุรพล อินทรคํา – ผูถือหุน

• ขอเสนอใหคณะกรรมการพจิารณากาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชอีกีครัง้หนึง่ เนือ่งจากจาํนวนทีเ่สนอมานัน้คอนขางสงู เมือ่พจิารณา

เทียบกับกําไรของบริษัทซึ่งมีจํานวน 4,000 ลานบาท 

ประธานฯ ชี้แจงวา โดยปกติ บริษัทจะพิจารณาคาใชจายตาง ๆ อยางระมัดระวังอยูแลว   และอัตราคาตอบแทนที่

เสนอมานี้เปนอัตราเดียวกันกับป 2552 ที่ผานมา ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

ผูถือหุนซึ่งไมระบุนาม

• คาตอบแทนผูสอบบญัชทีีเ่สนอมานัน้คอนขางสงูเมือ่พจิารณาเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอืน่ทีม่ขีนาดใกลเคยีงกบับรษิทั จงึอยากทราบ

วาบริษัทมีความจําเปนแคไหนที่จะตองใชบริการของสํานักงานสอบบัญชีแหงนี้ ?

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามที่ไดเรียนมาแลววาบริษัทไดพิจารณาคาใชจายตาง ๆ  ของบริษัท อยางระมัดระวัง และคิดวา

เปนอัตราที่เหมาะสมแลว

 เนือ่งจากไมมคีาํถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหทีป่ระชมุพจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชตีามที่

เสนอ โดยในระเบียบวาระนี้ตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว มมีตเิสยีงขางมากของผูถอืหุนซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิตงตัง้ นางณฐ

พร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430  นางแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 

และนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังกลาวเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัป 2553สาํหรบัรอบปบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ในอตัราคาตอบแทนจาํนวน 

4,300,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 อนุมัติ: 2,769,791,064 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8577

 ไมอนุมัติ: 298,127 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0107

 งดออกเสียง: 3,648,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1315

 รวม: 2,773,737,961 เสียง คิดเปนรอยละ 100

 (จํานวนผูออกเสียง 773ราย) 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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วาระที่ 7   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

เนื่องจากไมมีเรื่องอื่นใดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมเปนครั้งสุดทายวามีผูถือหุน

ทานใดมีคําถามหรือความเห็นใด ๆ อีกหรือไม

มผีูถอืหุนใหความเหน็ตาง ๆ  มากมายเกีย่วกบั ขอเสนอแนะใหทาํการปรบัปรงุสถานบีรกิารนํา้มนัของบรษิทั และกรณี

ที่บริษัทไมจัดใหมีของชํารวยแกผูถือหุนที่มารวมประชุมในครั้งนี้ 

ประธานฯ กลาวขอบคุณสําหรับทุกความคิดเห็น และแจงวาบริษัทฯ จะนําขอเสนอตาง ๆ ที่ไดรับมานั้นไปพิจารณา

ตอไป

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเรื่องดังกลาว ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวมประชุมการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในครั้งนี้  และที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา  และกลาวปดการประชุม

ปดการประชุมเมื่อเวลา 16:30 น. 

      

  (นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร )

 ประธานที่ประชุม

 (นางอังสนา พิเรนทร)   

 เลขานุการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร
กรรมการและประธานกรรมการ

อายุ: 49 ป

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยแหงนอรธธัมเบรีย ประเทศอังกฤษ 

ประสบการณทํางาน  : 2549 – 2552 : ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ

     เอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2548 – 2549 : ผูตรวจสอบทั่วไปธุรกิจตนนํ้า

     เอ็กซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2544 – 2548 : ผูจัดการฝายวิเคราะหและรายงานทางการเงิน

     เอ็กซอนโมบิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกระทําผิด : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

  จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6

ในป 2553 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร :  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด

ในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน   ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ   

   บริษัท โมบิล เอ็นเทอรไพรซิส (ประเทศไทย) จํากัด

   ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนตอบริษัท 

จํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 วาระ
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นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล
กรรมการและกรรมการประเมินผลงาน

อายุ: 53 ป

คุณวุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

  มหาวิทยาลัยซินซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทํางาน  : 2549 – 2552  : ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ

     บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด

  2546 – 2548  : ผูจัดการประสานงานโรงกลั่น  

     บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการกระทําผิด : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

  จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6

ในป 2553 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน    

  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนตอบริษัท 

จํานวนวาระที่เคยดาํรงตําแหนงกรรมการ : 2 วาระ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
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นายมารค เอล นอรธคัท
กรรมการ

อายุ: 48 ป

คุณวุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

  มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทํางาน  : 2549 – 2551 : ผูบริหารโครงการและวางแผนการกลั่น 

     บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย 

     ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2547 – 2549 : ผูจัดการการผลิตระดับโลก

     บริษัท เอ็กซอนโมบิล ลูบริแคนทแอนดสเปเชียลตี้   

     ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2544 – 2547 : ผูจัดการแผนกปฎิบัติการกลั่น โรงกลั่นบาตัน รูจ

     บริษัท เอก็ซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย 

     ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวัติการกระทําผิด : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

  จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/6

ในป 2553 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน     

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนตอบริษัท 

จํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 วาระ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)24

นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย
กรรมการ

อายุ: 47 ป

คุณวุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยทัลซา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทํางาน  : 2548 – 2549 : ผูจัดการแผนกปฎิบัติการกลั่น โรงกลั่นเบยทาวน 

     บริษัทเอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย 

     ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  2546 – 2548 : ผูจัดการแผนกเทคนิค โรงกลั่นเบยทาวน 

     บริษัทเอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย 

     ประเทศสหรัฐอเมริกา

  2544 – 2546 : ที่ปรึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ดานธุรกิจการกลั่น 

     บริษัท เอ็กซอนโมบิล รีไฟนิ่งแอนดซัพพลาย 

     ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการกระทําผิด : ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

  จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร : ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/6

ในป 2553 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน      

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหาร : ไมมี

ในบริษัทอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนตอบริษัท 

จํานวนวาระที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการ : 2 วาระ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม

  ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนวามาเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุม ณ หอง

ควีนสปารค 3 ชั้น 2 ไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554

การเขาประชุมดวยตนเอง

• ลงนามและนําสงแบบฟอรมลงทะเบียน ณ เวลาลงทะเบียน

• แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผูถือหุนเปนชาว

ตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

• ในกรณีที่มีการแกไขชื่อ-สกุล ใหแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

การมอบฉันทะ

• ผูถอืหุนแตละรายจะทาํหนงัสอืมอบฉนัทะใหผูอืน่เขารวมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไดเพยีงฉบบัเดยีวเทานัน้สาํหรบัการประชมุ

ผูถือหุนแตละครั้ง จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได

• บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหสามแบบ ตามที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งก็ไดตามความเหมาะสม อยางไรก็ตามบริษทัขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ พรอมทั้งปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือ

มอบฉันทะดังกลาวเพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

• เพือ่ความเรยีบรอยในการเตรยีมการประชมุ บรษิทัสนบัสนนุใหทานผูถอืหุนสงหนงัสอืมอบฉนัทะทีท่านผูถอืหุนไดจดัทาํและลงนาม

ครบถวนแลวตามหลกัเกณฑทีก่ลาวขางตนพรอมทัง้เอกสารหลกัฐานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของไปยงับรษิทัลวงหนากอนการประชมุไมนอย

กวา 1 วัน โดยสงถึงเลขานุการบริษัท  ตามที่อยูของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารตางๆ

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมอบฉันทะ

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตาง

ประเทศ) ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณี

ผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

• กรณผีูมอบฉนัทะเปนนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึง่ออกใหโดยกระทรวงพาณชิย 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 2 เดือนกอนวันเขาประชุม และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 

พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
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• กรณผีูมอบฉนัทะเปนนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตางประเทศ ใหแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองการเปนนติบิคุคลซึง่ออกโดยหนวยราชการ

ที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค 

(Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอํานาจไมเกิน 3 เดือน

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตาง

ประเทศ) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร

ประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)

• สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน

ดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตองของคําแปลดวย

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณี

ผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผูมอบฉันทะเปนคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ที่รับฝากและดูแลหุนของบริษัทฯ ใหแกผูลงทุนตางประเทศที่เปนผูถือหุนที่

ปรากฏชื่อในทะเบียน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเขาประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้

• หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศมอบหมายใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน พรอมทั้งหลกัฐานของผูถือหุนผูมอบอํานาจ ไดแก 

- สาํเนาหนงัสอืรบัรองการเปนนติบิคุคลซึง่ออกโดยหนวยราชการทีม่อีาํนาจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู หนงัสอืรบัรอง

การเปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอํานาจไมเกิน 3 

เดือน 

- สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

โดยเจาของหนังสือเดินทาง

• หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พรอมประทับตราสําคัญของใหคัสโตเดียน (ถามี)

• สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 2 เดือนกอนวันเขาประชุม และ

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตาง

ประเทศ) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร

ประจําตัวขาราชการ หรอืหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)  

• เอกสารใดขางตนที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหบุคคลที่

อางอิงเอกสารดังกลาว หรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาวลงนามรับรองความถูกตองของคําแปลดวย

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณี

ผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น
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คําชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน

  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ได

กําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัดไวสามแบบ โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใด คือ

แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผูรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร

แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะอยางละเอียด ชัดเจนตายตัว และผูรับมอบฉันทะ

จะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะกําหนด

แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน

  กรณทีีท่านผูถอืหุนไมสามารถเขาประชมุได บรษิทัใครขอความกรณุาโปรดมอบฉนัทะใหบคุคลอืน่ หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

ดงัตอไปนี ้เปนผูเขารวมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทาน เพือ่ใหจาํนวนผูถอืหุนและจาํนวนหุนครบองคประชมุตามขอบงัคบัของบ

ริษัทฯ

    ดร. คุรุจิต นาครทรรพ    กรรมการอิสระ

    นายสมภพ อมาตยกุล    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

    นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    นางวัธนี พรรณเชษฐ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาดวย กรุณาระบุชื่อผูรับมอบฉันทะ กรอกขอความอื่นๆ ใหครบถวน 

และลงนามการมอบฉันทะของทาน ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออก

เสียงในแตละระเบียบวาระ) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุ

ในคาํชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ และการเขารวมประชมุสามญัผูถอืหุน (สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่4) กลบัมายงัเลขานกุารบรษิทัฯ 

ตามที่อยูของบริษัทฯ กอนการประชุมผูถือหุนดังกลาว จักเปนพระคุณยิ่ง

ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัทประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน

1. ชื่อ-นามสกุล    : ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

 อายุ      : 55 ป

 ที่อยู      : บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

         3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

         เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ตําแหนง     : กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ     : เปนกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

    

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)28

2. ชื่อ-นามสกุล    : นายสมภพ อมาตยกุล

 อายุ      : 70 ป

 ที่อยู      : บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

         3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

         เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ตําแหนง     : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ     : เปนกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

3. ชื่อ-นามสกุล    : นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ

 อายุ      : 71 ป

 ที่อยู      : บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

         3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

         เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ตําแหนง     : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ     : เปนกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระพิจารณาใดๆ

4. ชื่อ-นามสกุล    : นางวัธนี พรรณเชษฐ

 อายุ      : 73 ป

 ที่อยู      : บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

         3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

         เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ตําแหนง     : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ     : เปนกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียในระเบียบวาระพิจารณาใด
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่  

 วันที่  เดือน  พ.ศ.  

  (1) ขาพเจา  สัญชาติ      
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
     หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง
     หุนบุริมสิทธิ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

  (3) ขอมอบฉันทะให
   (1)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   หรือ
   (2)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   หรือ
   (3)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   

  กรรมการอิสระ  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ   นายสมภพ อมาตยกุล   นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ   นางวัธนี พรรณเชษฐ

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพือ่เขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามญัผูถอืหุน
ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 
ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดวย

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
     

                   ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ
                      (  )
 

ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ    ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ
   (  )             (  )

ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ    ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ
   (  )             (  )

หมายเหตุ

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

(2) ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวใน คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 มาพรอมหนังสือมอบฉันทะนี้

โปรดติด
อากรแสตมป

20 บาท

เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่  

 วันที่  เดือน  พ.ศ.  

  (1) ขาพเจา  สัญชาติ      
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
     หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง
     หุนบุริมสิทธิ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

  (3) ขอมอบฉันทะให
   (1)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   หรือ
   (2)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   หรือ
   (3)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   

  กรรมการอิสระ  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ   นายสมภพ อมาตยกุล   นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ   นางวัธนี พรรณเชษฐ

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพือ่เขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามญัผูถอืหุน

ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 

ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดวย

  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

    วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   รับรอง    ไมรับรอง    งดออกเสียง

    วาระที่ 2 พจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอทีป่ระชมุเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการในรอบปทีผ่านมา รวม

ทัง้รายงานประจาํปของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุทีผู่สอบบญัชตีรวจสอบแลว รวม

ทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   รับรอง    ไมรับรอง    งดออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป

20 บาท

เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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    วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลกําไรและการจายเงินปนผล

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
 

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย 

นายมารค เอล นอรธคัท

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
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  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

  (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ

ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

                   ลงชื่อ   ผูมอบฉันทะ
                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

หมายเหตุ

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

(2) ผูถือหุนจะตองจัดสงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวใน คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน สิ่ง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 4 มาพรอมหนังสือมอบฉันทะนี้

(3) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(4) ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวาวาระทีร่ะบไุวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 
ข. ตามแนบ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

  การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท 

  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หอง

แกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

   

   วาระที่  เรื่อง   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
  

   วาระที่  เรื่อง   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
  

   วาระที่  เรื่อง   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

   วาระที่  เรื่อง   

ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ (ตอ) 4



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 35

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สําหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น)

เขียนที่  

 วันที่  เดือน  พ.ศ.  

  (1) ขาพเจา  สัญชาติ      
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
     หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง
     หุนบุริมสิทธิ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

  (3) ขอมอบฉันทะให
   (1)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   หรือ
   (2)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   หรือ
   (3)  อายุ   ป 
อยูบานเลขที่   ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จังหวัด  รหัสไปรษณีย   

  กรรมการอิสระ  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ   นายสมภพ อมาตยกุล   นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ   นางวัธนี พรรณเชษฐ

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพือ่เขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามญัผูถอืหุน

ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 

ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดวย

  (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

    มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
          มอบฉันทะบางสวน คือ
        หุนสามัญ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  เสียง

        หุนบุริมสิทธิ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  เสียง

    รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด  เสียง

  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

    วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   รับรอง  เสียง  ไมรับรอง  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

โปรดติด
อากรแสตมป

20 บาท

เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)36

    วาระที่ 2 พจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอทีป่ระชมุเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการในรอบปทีผ่านมา รวม

ทัง้รายงานประจาํปของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุทีผู่สอบบญัชตีรวจสอบแลว รวม

ทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   รับรอง  เสียง  ไมรับรอง  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

    วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลกําไรและการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

    วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

   ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

    วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

    วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

นายอดิศักดิ์ แจงกมลกุลชัย 

นายมารค เอล นอรธคัท

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 

นายโรเบิรต ไมเคิล คูเปอร

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5



บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 37

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

  (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ

ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

                   ลงชื่อ   ผูมอบฉันทะ
                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

                   ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ

                      (  )

หมายเหตุ

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถอืหุนทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ใหคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ

(2.1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถอืหุนใหคสัโตเดยีน (Custodian) เปนผูดาํเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนพรอมทัง้หลกัฐานของผูถอืหุนผูมอบ
อํานาจ ไดแก

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการเปนนติบิคุคลซึง่ออกโดยหนวยราชการทีม่อีาํนาจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู หนงัสอืรบัรองการเปนนติบุิคคล
ดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอํานาจไมเกิน 3 เดือน 

(ข) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของ
หนังสือเดินทาง

(2.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดยีน (Custodian)

(2.3) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 2 เดือนกอนวันเขาประชุม และรับรองสําเนาถูก
ตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

(2.4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผู
มีอํานาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)

(3) ผูถอืหุนทีม่อบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจาํนวนหุนใหผูรบัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(5) ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวาวาระทีร่ะบไุวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 
ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

  การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท 

  การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หอง

แกรนดฮอลล ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

   

   วาระที่  เรื่อง   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

  

   วาระที่  เรื่อง   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

  

   วาระที่  เรื่อง   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

   วาระที่  เรื่อง   

ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

ชื่อกรรมการ 

   เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง   งดออกเสียง  เสียง

เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ (ตอ) 4
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

14.  เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูถือหุนทานหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแตละตําแหนง

(ข) ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยก

คะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลมากกวาหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแตละตําแหนงไมได

(ค) บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเปนผูไดรบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการเทากบัจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

หากประธานในทีป่ระชมุเปนผูถอืหุนของบรษิทัดวย หรอืใหใชวธิกีารจบัฉลากเพือ่ใหไดจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีากประธาน

ในที่ประชมุมิใชผูถือหุนของบริษัท

15.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงใหตรง

เปนสามสวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

16.  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

27.  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ จากบริษัทในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน

ตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณากําหนด ซึ่งอาจกําหนดเปน

จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได

  ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับคา

ตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
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หมวดที่ 6

การประชุมผูถือหุน

     

31.  คณะกรรมการตองจดัใหมกีารประชมุผูถอืหุนเปนการประชมุสามญัประจาํปภายในสีเ่ดอืนนบัแตวนัสิน้สดุของรอบปบญัชขีองบรษิทั 

ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท จังหวัดใกลเคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

34.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียด

ตามสมควร โดยระบใุหชดัเจนวาเปนเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณา และความเหน็ของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกลาว และ

(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนและนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเขาประชุม และ

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน

 

35.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 ทาน หรือไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะ

เปนองคประชุม

  เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง และจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมยังไมครบเปนองค

ประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 35 วรรคแรก

(ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป

(ข) ถาเปนการประชมุผูถอืหุนซึง่มไิดเรยีกประชมุเพราะผูถอืหุนรองขอใหคณะกรรมการนดัประชมุใหมโดยสงหนงัสอืนดัประชมุ

ไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมแตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ในการประชุมครั้งหลังนี้

ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 35 วรรคแรก

36.  ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุมผูถือหุน และจะตอง

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปลี่ยน

ลาํดบัระเบยีบวาระดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนผูถอืหุนหรอืผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุน (ถาม)ี ซึง่มาประชมุ

  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา

หนึง่ในสามของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายไดทัง้หมดจะขอใหทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่าํหนดไวในหนงัสอืนดัประชมุอกีกไ็ด

  ในกรณทีีท่ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามลาํดบัระเบยีบวาระไมเสรจ็ตามวรรคหนึง่ หรอืพจิารณาเรือ่งทีผู่ถอืหุนเสนอไมเสรจ็ตามวรรค

สอง และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป โดยกําหนดใหคณะ

กรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนและนายทะเบียนไมนอยกวาเจ็ด

วันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน  

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
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37.  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน โดยใหนบัหุนหนึง่เปนเสยีงหนึง่ ในกรณทีีม่คีะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีเสยีง

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผู

ถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ

(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร

ขาดทุนกัน

(5) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(7) การออกหุนกู

(8) การควบบริษัท

(9) การเลิกบริษัท

38.  การลงคะแนนลบัในทีป่ระชมุผูถอืหุนอาจกระทาํไดเมือ่มผีูถอืหุนไมนอยกวาหาทานรองขอและทีป่ระชมุผูถอืหุนเหน็ชอบดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่ง

เปนเสียงหนึ่ง

39.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้

(ก) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา รวมทั้งรายงาน

ประจําปของคณะกรรมการ 

(ข) พจิารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทนุทีผู่สอบบญัชตีรวจสอบแลวรวมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูสอบบญัชี

(ค) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผล

(ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ

(จ) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ

(ฉ) พิจารณากิจการอื่นๆ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปที่เปนรูปเลมหนังสือ

 

ถึง:  ฝายนักลงทุนสัมพันธ / เลขานุการบริษัท 

 

หมายเลขโทรสาร: (66) 2262-4826 

อีเมล:    essoIR@exxonmobil.com

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

ขาพเจาซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีความประสงคขอใหบริษัทจัดสงรายงานประจําป 

2553 ที่เปนรูปเลมหนังสือ (กรุณาทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยม) ดังนี้

     รายงานประจําป 2553 ฉบับภาษาไทย หรือ

     รายงานประจําป 2553 ฉบับภาษาอังกฤษ

ชื่อผูถือหุน:            

ที่อยู:      เลขที่  ถนน     

       ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต     

       จังหวัด   รหัสไปรษณีย     

โทรศัพท:           

               ลงชื่อ     

                     ( )

               วันที่       

หมายเหตุ: ในวันประชุมสามัญผูถือหุนฯ บริษัทไดจัดเตรียมรายงานประจําปที่เปนรูปเลมหนังสือใหแกผู ถือหุนทุกทาน

ที่มาเขารวมประชุมฯ ดังกลาวแลว  

 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7
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แผนที่สถานที่ประชุม

 

โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค หองแกรนดฮอลล ชั้น 2

เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ: ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมได ณ หองควีนสปารค 3 ชั้น 2 ตั้งแตเวลา 

13.00 น.

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8




