
Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

แบบ 56-1 One Report

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

มาตรการและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) ท่ีให้บรกิารโดย 
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
3195 / 17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 407 4000 เว็บไซต์ www.esso.co.th

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

 
โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

(ไม่มีการจัดห้องส�าหรับการประชุม)

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ขอให้ด�าเนินการลงทะเบียน
และยืนยันตัวตนได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ ได้ตั้งแต่วันท่ี  
29 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา

2. ด�าเนินการตามขัน้ตอนทีป่รากฏในคูม่อืการใช้งานระบบประชมุอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัการประชมุผู้
ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้ 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งที่แนบมาด้วย 
ล�าดับที่ 8 พร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564  
เวลา 17.00 น. 

4. ผูถ้อืหุน้ทีม่คี�าถามสามารถส่งค�าถามได้เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนันีจ้นถงึวนัที ่23 เมษายน 2564 โดยขอให้ระบชุือ่และนามสกุล
ของท่านให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ essoIR@exxonmobil.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข: 02 407 4788 

5. ผู ้ถือหุ ้นที่มีค�าถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านระบบและการเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข:  
02 407 4788 หรือติดต่อ DAP Operation โทรศัพท์หมายเลข: 02 009 9888

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
เวลา 14.00 นาฬิกา

 
โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

(ไม่มีการจัดห้องส�าหรับการประชุม)

มาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการ
โดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ขอให้ด�าเนินการลงทะเบียน  
และยืนยันตัวตนได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่่  
28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา 

 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือ บุคคลอื่นแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

 (ก) ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบฟอร์ม สิง่ทีแ่นบมาด้วยล�าดับที ่5 พร้อมหลกัฐานมายงับรษิทัฯ ทางไปรษณย์ี โดยเอกสาร
จะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 17.00 นาฬิกา หรือ

 (ข) ด�าเนินการด้วยตนเองได้ทีเ่ว็บไซต์นี้ หรอื สแกน QR Code ด้านบนนี ้เพือ่เข้าสูร่ะบบ ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 เวลา 
12.00 นาฬิกา และน�าส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม ส่ิงที่แนบมาด้วยล�าดับที่ 5 พร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ 
ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน 

3. ด�าเนินการตามข้ันตอนที่ปรากฎในคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการประชุม 
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้

4. เมื่อการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับ Link เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ต่อไป

5. ผูถ้อืหุน้ทีมี่ค�าถามสามารถส่งค�าถามได้เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนันีจ้นถงึวนัที ่12 เมษายน 2565 โดยขอให้ระบชุือ่และนามสกลุ
ของท่านให้ชัดเจน โดยส่งมาที่ Essoir@exxonmobil.com หรือ 02 407 4788

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)   
3195/ 17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 407-4000 เว็บไซต์ www.esso.co.th

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=WIVE58AjkKvqrGJ%2f7d%2bEto4GAhofbH3j3Ur440E6krtC5jKF4TVv4Q%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=WIVE58AjkKvqrGJ%2f7d%2bEto4GAhofbH3j3Ur440E6krtC5jKF4TVv4Q%3d%3d


วันที่ 17 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 (1) ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

 (2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code (ซึง่แสดง 
งบการเงินประจ�าปี 2564 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) 

 (3) ข้อมลูกรรมการอสิระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณ)ี ทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสนอชือ่เพือ่ให้ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณี) อีกวาระหนึ่ง 

 (4) ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 (5) ค�าชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) 

 (6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 (7) แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่เป็นรูปเล่ม
หนังสือ

 (8) คูมื่อการใช้งานระบบประชมุอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ (DAP e-Shareholder Meeting) ทีใ่ห้บรกิารโดย  
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (9) ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

          ด้วยคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตกิ�าหนดวนัประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2565 ในวนัองัคารที ่19 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีการ
จัดห้องส�าหรับการประชุม และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุม นับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

ความเป็นมา บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่27 เมษายน 
2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งส�าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมตามที่ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยก�าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ  
แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ความเป็นมา บรษิทัฯ ได้แสดงรายงานเก่ียวกบัการด�าเนนิกจิการและรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการในรอบ 
ปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี 2564 ซึ่งงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ และ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงาน
ประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 

2หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2565



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการและรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการใน 
รอบปี 2564 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1  
One Report) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ�าปี 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
รวมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชตีามทีแ่สดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า
ปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ความเป็นมา คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภท และ 
ขึน้อยูก่บัแผนการลงทุน ความจ�าเป็น กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและข้อพจิารณาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อย่างไร
ก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนด
ไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 จ�านวน  
4,479 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อน�าก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว 
บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนส�ารอง
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2564 

 ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2564

(ปีที่เสนอ)
ปี 2563

(ปีที่ผ่านมา)
ปี 2562

(ปีที่ผ่านมา)

1. ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 4,479 (7,849) (3,090)

2. จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) - - -

3. จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,461 3,461 3,461

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)

 4.1 เงินปันผลระหว่างกาล

 4.2 เงินปันผลเพิ่มเติม

งดจ่าย

งดจ่าย

งดจ่าย

งดจ่าย

งดจ่าย

งดจ่าย

5. รวมเงนิปันผลประจ�าปีจ่ายทัง้ส้ิน (ล้านบาท) งดจ่าย งดจ่าย งดจ่าย

6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิหลังจากการ 
จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย (ร้อยละ)

-* -* -*

*เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เนือ่งจากเมือ่น�าก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมาแล้ว บรษิทัฯ ยงัคงมผีลขาดทนุ
สะสมอยู ่ผูถ้อืหุน้ควรมมีตอินมุตังิดการจดัสรรผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2564 เป็นทนุส�ารองตาม
กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2564
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วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการท่านที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ 
บรษิทัฯ ก�าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามหรอื 
ใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสามเป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งสามารถได้รับเลือกให้ 
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 กรรมการอิสระ/กรรมการ 
ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระมีดังนี้ (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ)  
(2) นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระ) (3) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) และ 
(4) นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร (กรรมการ) 

 จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตาม
วาระนับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ก�าหนดน้ัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ 
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
ค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
ของ (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ) (2) นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระ)  
(3) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) และ (4) นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร (กรรมการ)  
อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ)  
(2) นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระ) (3) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ)  
มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ ยังคงสามารถให้
ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และ (4) นายสชุาต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร 
(กรรมการ) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด 
ค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการอิสระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณี)  
ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านนี้ได้รับการเสนอให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณี) อีกวาระหนึ่ง

 ข้อมูลของ (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ) (2) นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการ
อสิระ) (3) นายบญุทกัษ์ หวงัเจรญิ (กรรมการอสิระ) และ (4) นายสชุาต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร (กรรมการ) 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจาก (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ) (2) นางสาวประจิต หาวัตร  
(กรรมการอสิระ) (3) นายบญุทักษ์ หวงัเจรญิ (กรรมการอิสระ) และ (4) นายสชุาต ิโพธิว์ฒันะเสถยีร  
( ก ร รมการ )  เป ็ น ผู ้ ที่ มี คุณสมบั ติ ต ามที่ ก� าหนด ในพระราชบัญญัติ บ ริ ษั ทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานและคณะกรรมการบริษัทได้กล่ันกรอง
อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วและมั่นใจว่าทั้ง 4 ท่านเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นควร 
เสนอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ) (2) 
นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระ) (3) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) และ  
(4) นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร (กรรมการ) กรรมการอิสระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณี) ที่ต้องออก 
จากต�าแหนง่ตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณ)ี อกีวาระหนึ่ง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ 
ประเมินผลงานได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เหมาะสม รวมถึงจ�านวน 
ค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้

 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เท่ากับปี 2564)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2565

(ปีที่เสนอ)
(บาท/เดือน)

ปี 2564
 (บาท/เดือน)

(1)  กรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 191,667 191,667 

(2)  กรรมการซึ่งมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย 153,333 153,333 

(3)  โดยไม่ค�านึงถึงความในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการ 
ผู ้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทฯ หรือบริษัท 
ในเครอืของบรษิทัฯ ส�าหรบัการท�างานเตม็เวลาประเภทใด ๆ

ไม่มี ไม่มี

 2)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ  - ไม่มี (เท่ากับปี 2564)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) ชื่อและส�านักงานสอบบัญชี: นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 4599 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ  
นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส ์
คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั อนึง่ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ของบริษัทฯ ท่ีตั้งอยู ่ในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท�า 
งบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา

 2) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: บริษัทที่เป็นส�านักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอ 
ข้างต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 3) จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต เลขที่ 4599 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ 
นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบทานหรือ 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (มีการเสนอให้เปล่ียนผู้สอบบัญชี
เนือ่งจากผูส้อบบัญชรีายเดมิของบรษิทัฯ ได้เป็นผูส้อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน) 
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 4) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช:ี จ�านวนเงนิทัง้สิน้ 4,600,000 บาท เท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2564 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2565

(ปีที่เสนอ)
ปี 2564

ค่าตอบแทนส�าหรับปี (บาท) 4,600,000 4,600,000

ค่าบริการอื่น (บาท) ไม่มี ไม่มี

รวม (บาท) 4,600,000 4,600,000

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติงานด้วยความรู ้
ความสามารถในวิชาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 6552 และ นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์ 
เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็น
ผู้ท�าการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อได้ค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ  
ที่เหมาะสม ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นควรอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน  
4,600,000 บาท (เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564) ตามรายละเอียดข้างต้นซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

                       จงึขอเชญิท่านผูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในวนั และ เวลา ดงักล่าว (บรษิทัไม่มกีาร
จดัห้องส�าหรบัการประชมุ) โดยบรษิทัฯ จะเปิดระบบให้ด�าเนนิการลงทะเบยีนและยนืยนัตัวตนได้ทีเ่วบ็ไซต์นี้  
หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 นาฬิกาหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพร้อมนี ้และส่งมอบหนงัสอื
มอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 17.00 นาฬิกา หรือ ด�าเนินการด้วยตนเอง ได้ที่ เว็บไซต์นี้ หรือ 
สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 12.00 นาฬิกา และน�าส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ฟอร์มสิ่งที่แนบมาด้วยล�าดับที่ 5 พร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน

                    บรษิทัฯ ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสูงทีมี่ความเข้าใจและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมือจากทุกท่าน 
เป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

    ขอแสดงความนับถือ 

    (นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย) 
    ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

วัน เวลาและสถานที่: 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ซ่ึงเป็นการด�าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(e - AGM) ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นผ่านระบบควบคุม
การประชุม DAP e-Shareholders Meeting ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีการแสดงตนของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นผ่านระบบ DAP e-Shareholders 
Meeting และ/หรอื WebEx แล้วแต่กรณ ีและผู้เข้าร่วมประชมุสามารถสือ่สารกนัได้และเข้าถงึข้อมลูประกอบการประชุมผ่านระบบ 
WebEx โดยบรษิทัฯ ท�าการถ่ายทอดสดการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ผ่านระบบ WebEx จากห้องประชุมเลขท่ี 90012 - 90013 
ชั้น 9 ตั้งอยู่ที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ (คิดเป็นร้อยละ 100)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด 
 1. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 2. นายเจษฏา ชั้นเชิงกิจ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก
 3. นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร  กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น 
 4. นางราตรีมณี ภาษีผล กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx 
 5. นายมาโนช มั่นจิตจันทรา  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น
 6. นายทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน 
 7. นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล  กรรมการและผู้จัดการการจัดการรายได้
 8. นายวัฒนา จันทรศร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
   และประเมินผลงาน และกรรมการการตรวจสอบ
 10. นางสาวประจิต หาวัตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน
   และประเมินผลงาน
 11. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่มิได้เข้าร่วมประชุม

 ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด
 1. นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx
 2. นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน�้ามันแห่งประเทศไทย
 3. นายวันชัย วิจักรชน  ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน�้ามันเชื้อเพลิง
 4. นางวรญา โกสาลาทิพย์  ผู้จัดการการเงิน
 5. นายสุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ ผู้จัดการบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx
 1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
 2. นางสาวปาลาวี บุนนาค ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จ�ากัด
 3. นางสาวรุ่งทิพย์ เสถียรภาพอยุทธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซีที จ�ากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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เริ่มการประชุม:

คุณอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ ได้เชิญให้ 
คุณจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน เป็นผู้ช่วยด�าเนินการประชุมในนามของประธานฯ 

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน DAP e-Shareholders Meeting ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
แล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

ประธานฯ แถลงว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
เสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม ดังน้ัน การประชุมในครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะเรื่องตามที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมของ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้ลงประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประธานฯ ได้เชิญให้คุณจุฑารัตน์
แจ้งรายละเอียดเกีย่วกบัองค์ประชมุตามทีป่รากฏบนจอโปรเจคเตอร์และขัน้ตอนการลงคะแนนแก่ผูถ้อืหุน้ในนามของประธานฯ

คณุจฑุารตัน์ (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงว่า บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วจ�านวน 17,075,181,200.40 บาท ประกอบ
ด้วยหุน้สามัญทีอ่อกและจ�าหน่ายแล้วจ�านวน 3,460,858,000 หุน้ และ โดยมผู้ีถอืหุน้ทีม่าแสดงตนเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholders Meeting ด้วยตนเองจ�านวน 6 คน และผู้รับมอบฉันทะที่ได้บันทึกในระบบ DAP e-Shareholders 
Meeting จ�านวน 618 คน นับรวมจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,882,428,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

คุณจุฑารัตน์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีคุณรุ่งทิพย์ เสถียรภาพอยุทธ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ไอแอลซีที 
จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมอิสระและพยานในการนับคะแนน 

จากนั้น คุณจุฑารัตน์ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังต่อไปนี้

  ในขณะที่มีการน�าเสนอในแต่ละวาระและก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีค�าถามหรือความคิดเห็นใน
วาระนั้น ๆ  ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ค�าถามหรือความคิดเห็นในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ม “ส่งค�าถาม”  
ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอของผู้ถือหุ้นด้านล่าง และพิมพ์ในกล่องค�าถาม พร้อมระบุว่าต้องการถามด้วยตนเองหรือไม่ เมื่อ
พิมพ์ข้อความเป็นที่เรียบร้อย ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งค�าถาม ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นระบุว่า ถามด้วยตนเอง เมื่อถึงคิว
ค�าถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพูด และขอให้ผู้ถือหุ้นตั้งค�าถามให้กระชับ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

  ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบค�าถาม อย่างไรก็ตาม ประธานฯ อาจขอให้กรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้ตอบค�าถามของ 
ผู้ถือหุ้น หากข้อซักถามไม่ตรงตามวาระการประชุม ประธานฯ ขออนุญาตตอบค�าถามนั้นๆ ภายหลังจากที่ได้มีการน�า
เสนอวาระทีเ่กีย่วข้องนัน้เพือ่ให้ข้อมลูแก่ผูถ้อืหุน้ตามวาระการประชมุ และส�าหรบัค�าถามท่ีไม่ได้รบัการตอบในทีป่ระชมุ
นี้อันเนื่องมาจากเวลาที่จ�ากัด บริษัทฯ จะตอบค�าถามเหล่านั้นและจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมซ่ึงจะปรากฏบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

  หลังจากการซักถามและการตอบข้อซักถามส้ินสุดลง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและระบบ DAP  
e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

  ในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีและจะปิดการ 
ลงคะแนนเมื่อครบก�าหนดเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่วงเวลาท่ีก�าหนดก่อนที่ระบบจะปิดการ 
ลงคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านไปแล้ว และไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระ
ที่ยังไม่ถึงการพิจารณา

  ในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะน�าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที ่
เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ  

  ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นพบข้อขัดข้องในการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ
โทรศัพท์หมายเลข 02 009 9888 ต่อ 1 หรือ 02 407 4788
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  ในกรณทีีเ่กดิเหตขุดัข้องทีร่ะบบถ่ายทอดผ่าน WebEx ผูถ้อืหุน้จะได้รบัอเีมล์จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ที่ส่งไปยังอีเมล์ของผู้ถือหุ้นตามที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมลิงก์ใหม่เพื่อเข้าประชุมผ่านระบบส�ารอง

เนือ่งจากไม่มีค�าถามหรอืความคดิเห็นใดๆ เกีย่วกบัขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนน ประธานฯ จงึเริม่ด�าเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 คือ การเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 และเชิญให้คุณจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมใน
นามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ได ้
จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมที่ได้ 
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการได้มีความเห็นว่า  
ผู้ถือหุ้นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ตามที่เสนอ และเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ 

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 โดยคุณจุฑารัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติของ 
ที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  รับรอง: 2,827,598,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0969

  ไม่รับรอง: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  งดออกเสียง: 54,856,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.9031

  รวม: 2,882,454,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีท่ี 
ผ่านมา รวมทัง้รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และอนมุติังบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 คือ พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อ 
ที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา รวมท้ังรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมท้ังรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี ประธานฯ ได้เชิญให้คุณจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุม 
ในนามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการได้จัดท�า 
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจ�าปีของ 
คณะกรรมการ รวมตลอดถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้
แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้น
สมควรมีมตริบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการในรอบปีทีผ่่านมา  
รวมท้ังรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการและงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทีผู่ส้อบบญัช ี
ตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 
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บริษัทฯ ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563 ในรูปของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ  
14 นาทีต่อผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัผูถ้อืหุน้รบัชมวดีทิศัน์ คณุจฑุารตัน์ได้กล่าวต่อทีป่ระชมุเพิม่เตมิว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไป
ตามมาตรฐานของบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือก�าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
อนัประกอบไปด้วยนโยบายอนัเป็นรากฐานและแนวทางปฏบิติัส�าหรบัการปฏบิตังิาน ตลอดจนการมีพฤตกิรรม
อย่างมีจรรยาบรรณของทุกภาคส่วนในองค์กร ซึ่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ 
ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานนี้อย่างเคร่งครัดโดยปราศจากข้อยกเว้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้
ที่ประชุมทราบว่าการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�าคัญของมาตรฐานการด�าเนินงาน
ที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด บริษัทฯ มีมาตรการนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่ใช้
ในเชงิป้องกัน รวมถงึกระบวนการสอดส่องและรายงานการก�ากบัดแูลทีส่อดคล้องตามมาตรฐานสากลว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานประจ�าปี 
2563 และ แบบ 56-1 เรียบร้อยแล้ว 

ค�าถาม ค�าตอบ และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

ผู้ถือหุ้น (ไม่ปรากฎชื่อ)

  บริษัทฯ มีแผนการตลาดรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้อย่างไรเพื่อเพิ่มยอดขายน�้ามันของบริษัทฯ และรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด

   ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 
การค้าปลีก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดสถานีบริการน�้ามันเพิ่มถึง 64 สถานี ซึ่งเป็นการเปิดสถานีบริการ 
น�้ามันใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนสูงที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา 

   คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส�าหรับปี 2564 นั้น บริษัทฯ ยังคงวางแผนที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาด
มากมายเพื่อเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างเช่น แคมเปญ “ดีเซล สะอาด ใส ไม่มีตะกอน” ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ดีเซลอันเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ เช่น การมอบของสมนาคุณ
เป็นบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปให้กับผู้ที่เติมน�้ามันกับสถานีบริการน�้ามันของบริษัทฯ มูลค่า 700 บาทขึ้นไป โดยกิจกรรม
ทางการตลาดนี้ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงสถานการณ์ภายนอกเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดในอนาคต 

คุณศุภกิจ ธรรมชาติสุนทรีย์ - ผู้ถือหุ้น

  สถานการณ์ที่พม่าจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ 

   คณุวนัชยั วจิกัรชน ชีแ้จงว่า ในปัจจบุนัสถานการณ์ทีพ่ม่ายงัไม่มผีลกระทบต่อธรุกจิการจ�าหน่ายน�า้มนัไปยงัประเทศ
พม่าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนรองรับในกรณีที่หากเกิดผลกระทบ บริษัทฯ อาจมีการขยาย
ตลาดในส่วนอื่นทดแทน 

  เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของ
คณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในปี 2563 รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ 
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคุณจุฑารัตน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้
ต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในปี 2563 รวมทั้งรายงานประจ�าปี 
ของคณะกรรมการและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  รับรองและอนุมัติ: 2,882,442,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995

  ไม่รับรองและไม่อนุมัติ: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  งดออกเสียง: 14,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005

  รวม: 2,882,457,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 คือ พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญให้
คุณจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ที่ประชุมในนามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะพิจารณา
เสนอจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธภิายหลงัจากการจดัสรร
ทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภท โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณา
อืน่ ๆ  อย่างไรกต็าม อตัราการจ่ายเงนิปันผลทีแ่ท้จรงิอาจมคีวามแตกต่าง โดยอาจสงูหรอืต�า่กว่าอตัราทีก่�าหนด
ไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากผลการด�าเนินงานในรอบปี 2563 ผู้ถือหุ้น 
ควรมีมติอนุมัติงดการจัดสรรผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 เป ็นทุนส�ารองตามมาตรา 116  
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน
สะสม ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2563

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาบนจอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2564 

(ปีที่เสนอ)
ปี 2563 

(ปีที่ผ่านมา)
ปี 2562  

(ปีที่ผ่านมา)

กำ�ไร/(ข�ดทุน)สุทธิ (ล้�นบ�ท) (7,849) (3,090) 2,175

จัดสรรเป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย (ล้�นบ�ท) - - 109

จำ�นวนหุ้น (ล้�นหุ้น) 3,461 3,461 3,461

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)

เงินปันผลระหว่�งก�ล งดจ่�ย งดจ่�ย 0.20

เงินปันผลเพิ่มเติม งดจ่�ย งดจ่�ย 0.10

รวมเงินปันผลประจำ�ปีจ่�ยทั้งสิ้น (ล้�นบ�ท) งดจ่�ย งดจ่�ย 1,038

อัตร�เงินปันผลจ่�ยต่อกำ�ไรสุทธิ หลังจ�กก�รจัดสรรเป็น
ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย (ร้อยละ)

-* -* 50%

*เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว ้

เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดการ
จัดสรรผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 เป็นทุนส�ารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และงดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2563 โดยคุณจุฑารัตน์ ได้แจ้ง 
ต่อที่ประชุมว่าวาระน้ีต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ดังนี้

 (1) งดการจัดสรรผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 เป็นทุนส�ารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่เสนอ และ

 (2)  งดการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2563 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,882,440,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994

  ไม่อนุมัติ: 16,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006

  งดออกเสียง: 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 4 คือ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/
กรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้เชิญให้คุณจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุมในนามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
(และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) และข้อบงัคับของบริษทัฯ ก�าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากต�าแหน่งหนึ่งในสามหรือใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามเป็นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งสามารถ
ได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งได้ 

คุณจุฑารัตน์ได้แจ้งว่าจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ/กรรมการอิสระที่ถึงคราว
ต้องออกตามวาระนบัตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2563 ถึงวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2564 ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ที่บริษัทฯ ก�าหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2564 นี้ มีกรรมการอิสระ/กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 
ได้แก่ (1) นายวฒันา จันทรศร (กรรมการอสิระ) (2) นางราตรมีณ ีภาษผีล (กรรมการ) (3) นายมาโนช มัน่จติจนัทรา 
(กรรมการ) (4) ต�าแหน่งกรรมการอิสระท่ีว่างลงเนื่องจากนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ)  
ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ   
ความเหมาะสมด้านคณุวฒุ ิประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถงึผลการปฏบิตังิานใน 
ช่วงที่ผ่านมาของ (1) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) (2) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) และ  
(3) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า (1) นายวัฒนา จันทรศร 
(กรรมการอสิระ) มคีณุสมบตัแิละความเชีย่วชาญเหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิทและยงัคงสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และ (2) นางราตรมีณ ีภาษผีล (กรรมการ) 
และ (3) นายมาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการอิสระ/กรรมการ 
(แล้วแต่กรณ)ี ทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านนีไ้ด้รบัการเสนอให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/
กรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) อีกวาระหนึ่ง

ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลงเนื่องจากนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) ได้ลาออก
จากต�าแหน่งกรรมการอิสระก่อนครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน  
ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

12หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2565



ความเชี่ยวชาญของ นางปานทิพย์ ศรีพิมล อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า นางปานทิพย์ ศรี
พิมล เป็นผู้มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง  
คณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงาน จงึเหน็ควรเสนอให้นางปานทพิย์ ศรพีมิล ได้รบั
เลือกเป็นกรรมการอิสระในต�าแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง 

คุณจุฑารัตน์แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจาณาเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 4.1 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการอิสระท่านที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง คือนายวัฒนา จันทรศร ประวัติโดยสังเขปของ 
นายวฒันา จันทรศร ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซ่ึงได้ส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ
ในครั้งนี้แล้ว 

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังให้ 
นายวัฒนา จันทรศร เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัต ิ
แต่งตั้งให้นายวัฒนา จันทรศร เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,675,533,280  เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.8213

  ไม่อนุมัติ: 206,909,254  เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.1782

  งดออกเสียง: 14,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 4.2  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่านต่อมาที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางราตรีมณี ภาษีผล ประวัติโดยสังเขปของ 
นางราตรีมณี ภาษีผล ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว 

เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ 
นางราตรีมณี ภาษีผล กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแล้วมีมตเิสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมัุตแิต่งตัง้
ให้นางราตรีมณี ภาษีผล กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,880,193,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9215

  ไม่อนุมัติ:   2,248,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0780

  งดออกเสียง: 14,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

 4.3 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ากรรมการท่านต่อมาที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายมาโนช มั่นจิตจันทรา ประวัติโดยสังเขปของ 
นายมาโนช มัน่จติจนัทรา ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบ ซึง่ได้ส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ไปพร้อมกบั
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ 
นายมาโนช มั่นจิตจันทรา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแล้วมมีตเิสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนอนมัุตแิต่งตัง้
ให้นายมาโนช มั่นจิตจันทรา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,872,515,233  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6551

  ไม่อนุมัติ: 9,941,801  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3449

  งดออกเสียง: 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 4.4 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ส�าหรบัต�าแหน่งกรรมการอสิระทีว่่างลงเนือ่งจากนายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกลุ 
(กรรมการอิสระ) ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระก่อนครบวาระนั้น นางปานทิพย์ ศรีพิมล  
ได้รบัการเสนอให้ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการอสิระในต�าแหน่งกรรมการอสิระทีว่่างลง ประวัตโิดยสงัเขปของ 
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ 
นางปานทิพย์ ศรีพิมล เป็นกรรมการอิสระในต�าแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัต ิ
แต่งตัง้ให้ นางปานทพิย์ ศรพีมิล เป็นกรรมการอสิระในต�าแหน่งกรรมการอสิระทีว่่างลง ด้วยคะแนนเสียงดงัน้ี

  อนุมัติ: 2,882,442,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995

  ไม่อนุมัติ: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  งดออกเสียง: 14,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 คือ พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และได้เชิญให้ 
คุณจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุมในนามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และประเมิน 
ผลงานได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ  ทีเ่หมาะสม รวมถงึจ�านวนค่าตอบแทนที่
กรรมการโดยทัว่ไปได้รบัแล้ว คณะกรรมการจงึเสนอให้ผูถื้อหุน้อนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัต่อไปนี้

 (1) กรรมการซ่ึงได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือส�าหรับการท�างานเต็มเวลา ไม่ต้องรับ 
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการ กล่าวคือ กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ในบริษัทฯ ตามที่
ได้แนะน�าในตอนเร่ิมประชุม จะได้รับเพียงเงินเดือนและสวัสดิการส�าหรับการท�างานในต�าแหน่งต่างๆ 
มิได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

 (2) กรรมการซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือและมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 153,333 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อย 
สามสิบสามบาท)   

 (3) กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 191,667 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ อีก
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เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
(และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) ระเบยีบวาระนีจ้ะต้องได้รบัมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,882,440,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994

  ไม่อนุมัติ: 16,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006

  งดออกเสียง: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 6 คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี และได้เชิญให้คุณจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม 
ในนามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามประธานฯ) ช้ีแจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี และเพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการสอบบัญชี และเม่ือพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งต้ัง นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 
จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใด 
ดังกล่าวเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส�าหรับปี 2564 ทั้งนี้ คุณพงทวี 
เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  
และ ปี 2563 ส่วนนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ  
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตาม
ก�าหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ คุณจุฑารัตน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด และผู้สอบ
บญัชทีีเ่สนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรอืมส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณจุฑารัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ 4,600,000 บาท ซึง่เป็นค่าตอบแทนในอตัราเดยีวกนักบัค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา

เน่ืองจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นจากผู ้ถือหุ ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับมติของ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว มมีตเิสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตัแิต่งตัง้ 
นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 จาก 
บรษิทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และมอบหมายให้ผูส้อบบญัชี 
คนหน่ึงคนใดดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจ�านวน 4,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,882,457,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

  ไม่อนุมัติ: 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  งดออกเสียง: 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่าวาระที ่7 คือ พจิารณาอนมัุตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคับของบรษิทัทัง้ฉบบั และ
ได้เชญิให้คณุจฑุารตัน์เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกับระเบยีบวาระนีต่้อทีป่ระชุมในนามของประธานฯ

คุณจุฑารัตน์ (ในนามประธานฯ) ชี้แจงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และ/หรือ ค�าชี้แจงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการ และแก้ไขเพิ่ม
เติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องกิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�าให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
ตามที่กฎหมายก�าหนด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และใช้ฉบับใหม่แทน โดยข้อบังคับของบริษัทฯ 
ที่มีการแก้ไขในสาระส�าคัญ คือข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 39 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

และเพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ สามารถด�าเนินการได้โดยลุล่วงและเป็นไปตามค�าส่ังของนายทะเบียน คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมัุตใิห้บคุคลท่ีกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษิทัฯ มอบหมาย มอี�านาจ
แก้ไข และ/หรอื เพิม่เตมิรายละเอยีดหรือข้อความในข้อบงัคบัให้เป็นไปตามค�าสัง่ของนายทะเบยีนได้โดยทีไ่ม่
กระทบต่อสาระส�าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีค�าถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ท้ังฉบับ โดยระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

  อนุมัติ: 2,882,457,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

  ไม่อนุมัติ: 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  งดออกเสียง: 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

  รวม: 2,882,457,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอ่ืนๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ค�าถาม ค�าตอบ และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ :

คุณศุภกิจ ธรรมชาติสุนทรีย์ - ผู้ถือหุ้น

  เสนอแนะว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรค�านึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม สมควร 
จัดให้มีช่องทางของการเข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม รวมถึงการให้เวลาเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นในการพิมพ์ค�าถาม 

    ประธานฯ กล่าวขอบคุณส�าหรับข้อเสนอแนะและชี้แจงว่า เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ครั้งแรกของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมบริษัทฯ ได้ด�าเนินการซักซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมจะเป็นไปโดยราบรื่น 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้เพื่อน�าไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเร่ืองดังกล่าว ประธานฯ ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นอันทรงคุณค่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังหน้า กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบส�ารวจความพึงพอใจ จากนั้นประธานฯ 
กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ประธานที่ประชุม

(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)

19
บ ริ ษั ท   เ อ ส โ ซ่  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ ำ� กั ด  ( ม ห � ช น )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเร่ืองดังกล่าว ประธานฯ ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2563 ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นอันทรงคุณค่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้า กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบส�ารวจความพึงพอใจ จากนั้นประธานฯ  
กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น. 
 

      

    

ประธานที่ประชุม
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)

  
เลขานุการบริษัท 

(นางอังสนา พิเรนทร)

19
บ ริ ษั ท   เ อ ส โ ซ่  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ ำ� กั ด  ( ม ห � ช น )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือเร่ืองดังกล่าว ประธานฯ ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2563 ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นอันทรงคุณค่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้า กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบส�ารวจความพึงพอใจ จากนั้นประธานฯ  
กล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น. 
 

      

    

ประธานที่ประชุม
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)

  
เลขานุการบริษัท 

(นางอังสนา พิเรนทร)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

เลขานุการบริษัท 

(นางอังสนา พิเรนทร)
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นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และประเมินผลงาน และ กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา:
• วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน:
2558 - กุมภาพันธ์ 2562:
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - 2560
• อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
 แปลงส�ารวจที่มีศักยภาพปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน 
 ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - กุมภาพันธ์ 2562
• อนุกรรมการพิจารณาก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติ
 ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
2552 - 2556
• ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจระดับโลก เอ็กซอนโมบิล
 โกลบอล เซอร์วิสเซส รัฐฮูสตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการกระทำาผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
• Director Certification Program (DCP), 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Leadership Certification Program (DLCP) 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนวาระในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 1 วาระ

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระที่เป็นอยู่: 3 ปี 

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระท่ีเป็นอยูเ่ม่ือรวมระยะเวลา
ที่หากดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี้: 6 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564:  
 7/7 (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564:
 7/7 (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และ
ประเมินผลงานในปี 2564: 
 2/2 (ร้อยละ 100)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืน่: 1 แห่ง 
 กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน: 2 แห่ง
• กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเซอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี  

ประเทศสิงคโปร์
• กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ตำาแหน่งอื่นในกิจการอื่น: 
ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท: 

 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ:
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าของบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ของ
บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิทีมี่นยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ
ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การ
ยืม/ให้กู้ยืมเงิน) กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ  
นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

(อายุ: 64 ปี)
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นางสาวประจิต หาวัตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน

คุณวุฒิการศึกษา:
• ปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยแคลการี ประเทศแคนาดา
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้สเตท สหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทำางาน:
•  อาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
•  ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
•  ผู้สอบบัญชี ส�านักงานไชยยศ

ประวัติการกระทำาผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
• Director Certification Program (DCP), 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนวาระในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 2 วาระ

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระที่เป็นอยู่: 4 ปี 5 เดือน

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระท่ีเป็นอยูเ่ม่ือรวมระยะเวลา
ที่หากดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี้: 7 ปี 5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564:  
 7/7 (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564:
 7/7 (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และ
ประเมินผลงานในปี 2564: 
 2/2 (ร้อยละ 100)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน: 
 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ตำาแหน่งอื่นในกิจการอื่น: 
• รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะท�างานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
 ตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการระบบควบคุมภายในส�านักงาน
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท: 

 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ:
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ

ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าของบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ของ
บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิทีมี่นยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ
ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ  
การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

(อายุ: 63 ปี)
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นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา:
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมบัญฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน:
2560 - 2562
• กรรมการอิสระ กรรมการก�ากับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี 
 ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ากัด (มหาชน) 
2551 - 2560
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำาผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

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

จำานวนวาระในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 2 วาระ

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระที่เป็นอยู่: 3 ปี 7 เดือน

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระท่ีเป็นอยูเ่ม่ือรวมระยะเวลา
ที่หากดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี้: 6 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564:  
 7/7 (ร้อยละ 100)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอืน่: 3 แห่ง 
• รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท แอสเสทเวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน: 1 แห่ง
• ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท เบทาโกร จ�ากัด 

(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ตำาแหน่งอื่นในกิจการอื่น: 
 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท: 

 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการอิสระ:
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ

ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าของบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี (เช่นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ของ
บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิทีมี่นยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ
ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ  
การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

(อายุ: 65 ปี)
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นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา:
• ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี สถาบันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางาน:
2560 - ปัจจุบัน
•  ผู้จัดการโรงกลั่น
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2559
•  ผู้จัดการปฏิบัติการ
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2559
•  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงกลั่นสิงคโปร์ 
 เอ็กซอนโมบิล เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี 
 ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการกระทำาผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

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

จำานวนวาระในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 2 วาระ

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการที่เป็นอยู่: 5 ปี

จำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งกรรมการทีเ่ป็นอยู่เม่ือรวมระยะเวลาท่ีหาก
ดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี้: 8 ปี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564:  
 7/7 (ร้อยละ 100)

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน: 
 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ตำาแหน่งอื่นในกิจการอื่น: 
 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท: 

 ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

(อายุ: 50 ปี)
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ข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(เป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน  
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เชา่อสงัหารมิทรัพย์ รายการเกี่ยวกบัสินทรพัยห์รอืบริการ หรอืการใหห้รือรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับหรือ 
ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ 
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที ่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

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

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้
รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษัิทบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3
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คำาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำากัด 

ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน  2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ 
จะเข้าร่วมประชุมผ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ขอให้ด�าเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่
เว็บไซต์นี้ หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง และด�าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ 
การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้

3. ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้
ผู้อื่นรับทราบ

การมอบฉันทะ

 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเองจะท�าหนังสือ 
มอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนได้เพยีงฉบบัเดยีวเท่านัน้ส�าหรบัการประชมุ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

 บรษิทัได้จดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะให้สามแบบ ตามทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบั
ที่ 5) โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทขอแนะน�าให้ใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า
ลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

 เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทีท่่านผูถ้อืหุน้ได้จดัท�าและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ทีก่ล่าวข้างต้นพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องไป
ยงับรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุภายในวนัที ่12 เมษายน 2565 โดยส่งถงึเลขานกุารบรษิทั ตามท่ีอยูข่อง
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ หรือ ด�าเนิน
การด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 18 เมษายน  
2565 เวลา 12.00 นาฬิกา และน�าส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม สิ่งที่แนบมาด้วยล�าดับที่ 5 พร้อม
หลักฐานมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้มายังบริษัท

  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่วยราชการทีม่อี�านาจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่หนงัสอืรบัรองการเป็นนติบิคุคลดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรอง
จากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอ�านาจไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
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  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจ�า
ตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)

  ส�าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค�าแปลด้วย

  ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัว
ตนที่เว็บไซต์นี้ หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ
ที่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะ 
จะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

  หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนกัลงทนุต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผูด้�าเนนิการลงนามในหนงัสอื
มอบฉันทะแทน

  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของให้คัสโตเดียน 
(ถ้ามี)

  ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน 
เข้าประชุม และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล 
(ถ้ามี)

  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบัตรประจ�า
ตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) 

  เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และ
ให้บุคคลท่ีอ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของ 
ค�าแปลด้วย

  ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง(ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนและยืนยัน 
ตัวตนได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ด�าเนินการถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4
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คำาชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่�าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอยีด ชดัเจนตายตวั และผูร้บัมอบฉนัทะ
จะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะก�าหนด

แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไป
นี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จ�านวนผู้ถือหุ้นและจ�านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับขอ
งบริษัทฯ

 นายวัฒนา จันทรศร   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายพรชัย ฐีระเวช  กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาด้วย กรุณาระบุช่ือกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อความ
อื่นๆ ให้ครบถ้วน และลงนามการมอบฉันทะของท่าน ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะน�าให้ใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุในค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
(สิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัที ่4 ) กลบัมายงัเลขานกุารบรษิทัฯ ตามทีอ่ยูข่องบรษิทัฯ ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าว จกัเป็นพระคณุยิง่

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา จันทรศร

 อายุ : 75 ปี

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

   3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและ/หรือส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
   ในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

2. ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ฐีระเวช

 อายุ : 54 ปี

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

   3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและ/หรือส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
   ในทุกระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง
ขอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

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

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท .............................. เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ...............................
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ ................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให้
  (1)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ
  (2)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ
  (3)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ

 กรรมการอิสระ    นายวัฒนา จันทรศร  นายพรชัย ฐีระเวช

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
  (......................................................)

 ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
 (.......................................................) (.......................................................)

 ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
 (.......................................................) (.......................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

โปรดติด
อากรแสตมป์ 

20 บาท

หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) ผู้ถอืหุ้นจะต้องจดัส่งเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามทีร่ะบไุว้ใน ค�าชีแ้จงวธีิการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะและการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ สิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดับที ่ 4  

มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 
ขอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

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

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท .............................. เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ...............................
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ ................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

 (3) ขอมอบฉันทะให้
  (1)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ
  (2)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ
  (3)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ

 กรรมการอิสระ    นายวัฒนา จันทรศร  นายพรชัย ฐีระเวช

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

    วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      รับรอง  ไม่รับรอง  งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

โปรดติด
อากรแสตมป์ 

20 บาท
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    วาระที่ 2 พจิารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการใน
รอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      รับรอง  ไม่รับรอง  งดออกเสียง

    วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรผลก�าไรและการจ่ายเงินปันผล

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการท่านท่ีออกตาม
วาระ

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    ชื่อกรรมการ  นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ) 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ  นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระ) 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ  นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) 

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ  นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร (กรรมการ)  

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

    วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 

ล�าดับที่ 4 มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้
(3) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

    วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดที่ผู ้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
  (......................................................)

  ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
  (.......................................................)

  ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
  (.......................................................)

  ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
  (.......................................................)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....................เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน).......................

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 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 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการท่านที่ออกตามวาระ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ ...............................................................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ...............................................................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ...............................................................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ...............................................................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ชื่อกรรมการ ...............................................................................................................................................................

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง 
ขอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

 (1) ข้าพเจ้า....................................................................สัญชาติ...............................................................   
อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน........................................................... ต�าบล/แขวง......................................................... 
อ�าเภอ/เขต......................................................... จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์.......................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....................................................................................                  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ....................................... เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ................................................
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง ดังนี้
  หุ้นสามัญ ................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ .............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง

 (2) ขอมอบฉันทะให้
  (1)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ
  (2)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ
  (3)  ....................................................................................................อายุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................ต�าบล/แขวง....................................................................
อ�าเภอ/เขต....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................หรือ

 กรรมการอิสระ    นายวัฒนา จันทรศร  นายพรชัย ฐีระเวช

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

     มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

      มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

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

โปรดติด
อากรแสตมป์ 

20 บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

    วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

   วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับการด�าเนินกิจการ 
ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ ที่แสดงไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และอนุมัต ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ท่ีแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
ประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

    (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 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการท่านที่ออก 
ตามวาระ

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

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

                        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    ชื่อกรรมการ  นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ) 

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

    ชื่อกรรมการ  นางสาวประจิต หาวัตร (กรรมการอิสระ) 

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

    ชื่อกรรมการ  นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ) 

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

    ชื่อกรรมการ  นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร (กรรมการ)   

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

   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

      เห็นด้วย..........เสียง    ไม่เห็นด้วย .......... เสียง  งดออกเสียง .......... เสียง
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หมายเหตุ
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 (2.1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้นผู้มอบอ�านาจ (หากจ�าเป็น)
 (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 (2.3) ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 8 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�านาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 (2.4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

คัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
(3) ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

   วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดที่ผู ้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่  
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

  ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
  (......................................................)

  ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
  (.......................................................)

  ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
  (.......................................................)

  ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
  (.......................................................)
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....................เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน).......................

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 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 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ) 

 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

34หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2565



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5
กรรมกำรและกำรประชุมคณะกรรมกำร

14. เว้นแต่ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง
 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ 

แบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งไม่ได้
 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะ 

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้น
เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือให้ได้
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

15. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีออกแบ่ง 
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

16. กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบ�าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืน่ท�านองเดยีวกนั และเบีย้ประชุมตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก�าหนด ซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้
รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท ณ ท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ 
จะเห็นสมควร

32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจ�าปี ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระท�าได้โดย
 (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
 (ข) ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันท�า 

หนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้อง
ด�าเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (ก) จัดท�าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย 

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา และ 
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

 (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันเข้าประชุม และ
 (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
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35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) ท่าน หรือ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

 (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือ 

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมแต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

36. ประธานในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นมหีน้าทีค่วบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัว่าด้วยการประชุมผูถ้อืหุ้น และจะ
ต้องด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมต ิ
ให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได ้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก�าหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล�าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ 
ตามวรรคสอง และจ�าเป็นต้องเลือ่นการพจิารณา ให้ทีป่ระชมุก�าหนดสถานที ่วัน และเวลาทีจ่ะประชมุครัง้ต่อไป โดยก�าหนด
ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน 
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  

37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 (ก) ในกรณปีกต ิให้ถอืเอาคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1) ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

 (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุน้หนึง่ (1) เป็นเสียงหนึง่ (1) 

  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
  (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  (3) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
  (4) การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธรุกิจของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่ง

ก�าไรขาดทุนกัน
  (5) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  (6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
  (7) การออกหุ้นกู้
  (8) การควบบริษัท
  (9) การเลิกบริษัท

38. การลงคะแนนลับในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระท�าได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่านร้องขอและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1) 
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39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้
 (ก) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้ง

รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ
 (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ 

ผู้สอบบัญชี
 (ค) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล
 (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
 (จ) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
 (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 (ช) พิจารณากิจการอื่นๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) 
ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ

ถึง : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 

หมายเลขโทรสาร : (66) 2407 4788 

อีเมล์ : essoIR@exxonmobil.com

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

ข้าพเจ้าซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) มคีวามประสงค์ขอให้บรษัิทจดัส่งแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่เป็นรูปเล่มหนังสือ (กรุณาท�าเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม) ดังนี้

  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับภาษาไทย หรือ

  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้ถือหุ้น : ...................................................................................................................................................

ที่อยู่ : เลขที่.................................................... ถนน.............................................................................. 

  ต�าบล/แขวง.......................................... อ�าเภอ/เขต..................................................................... 

  จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย์......................................

โทรศัพท์ : ................................................................................................................................................... 
     

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

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

   วันที่.............................................................
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คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
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เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ
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ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 

บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน
นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8

45หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2565



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”
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มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2
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มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2
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กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8

50หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2565



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหน้า

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
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ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
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ตวัอย่างขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผูถ้ือหุ้น

ประชมุดว้ยตนเอง มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น (ก) มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ (ข) มอบฉนัทะ (ค) ผูถ้อืหุน้ส่งเอกสาร
ลงทะเบยีนไปทีบ่รษิทั

e-Registration
(ลงทะเบยีนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรปูแบบ Manual 
(บรษิทัจดทะเบยีนลงทะเบยีนแทนผูถ้อืหุ้น)

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
กรณีบุคคลธรรมดา
บตัรประจ าตวัประชาชน
กรณีบุคคลต่างชาติ
หนงัสอืเดนิทาง
กรณีนิตบุิคคล
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน ไดท้ี่ link : https://portal.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ตัง้แตว่นัที ่DD-MM-YYYY เวลา xx:xx น. ถงึวนัที่ DD-MM-YYYY เวลา xx:xx น.

สง่เอกสารมายงับรษิทั
1. ทางอเีมล xxxxxxx@xxxxxx.xcom
2. ทางไปรษณยีม์าที่ xxxxxxxxxxxxxx

ภายในวนัที่ DD-MM-YYYY

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เอกสารทีต่อ้งใช ้: 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

บรษิทัตรวจสอบขอ้มลูเพือ่ยนืยนัตวัตน 
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม หรอืลงคะแนนให้

ตามทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ
บรษิทัตรวจสอบขอ้มลูผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตักิารลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม

ขอ้มลูไม่ถกูตอ้งหรอื
เอกสารไม่ครบถว้น

ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยนืยนัการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นทางอเีมล โปรดรกัษา Username และ Password ส าหรบัเขา้รว่มประชุม

วนัประชุมผูถ้อืหุน้ (e-Meeting) ผูถ้อืหุน้เขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ไดท้ี ่link : https://portal.eservice.set.or.th ตัง้แตเ่วลา xx:xx น.

ผูถ้อืหุน้ใชฟั้งกช์ัน่ e-Question ส าหรบัเขา้ควิเพือ่ถามค าถาม (สง่ค าถามลว่งหน้า) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผูถ้อืหุน้ใชฟั้งกช์ัน่ e-Voting ส าหรบัลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชุม ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2565 (“การประชุม AGM”)

บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ให้ความส�าคญักบัข้อมูลส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
(“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ 
ดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) รายละเอียดส�าหรับการติดต่อ เป็นไปตามที่ปรากฏใน
เอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จ�าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และ
การเข้าร่วมการประชุม AGM ของท่าน ดังนี้

 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ค�าน�าหน้านาม ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขประจ�าตัวผู้ถือหุ้น อาชีพ ข้อมูลจราจร
อิเล็กทรอนิกส์

 1.2 ข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่่อนไหว ได้แก่ ข้อมลูส่วนบคุคลทีม่คีวามอ่อนไหวตามทีร่ะบไุว้ในเอกสารแสดงตวัตน เช่น ศาสนา 
เชื้อชาติ

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงทั้งภาพ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุม 
AGM ด้วย

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

 2.1  ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
   บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเรียก จัดให้มี และด�าเนินการ 

การประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อด�าเนินการใดๆ 
เพือ่ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุในการประชมุ AGM และตามกฎหมาย รวมถงึการอ่ืนใดเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และเพื่อให้เป็นไปตามค�าสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใด

 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
   บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และ 1.2 เพื่อใช้ในการจัดท�าบันทึกรายงาน 

การประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่านรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจ�าเป็นที่เกี่ยวข้อง 
อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล

   บริษัทฯ บันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงทั้งภาพของการประชุม AGM โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ก�าหนดไว้ และ เพือ่ใช้ในการรายงานและการประชาสมัพนัธ์การประชมุ AGM ทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์และสือ่สิง่พิมพ์  
ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวตนของท่าน

56หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2565



3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และจากแหล่งอื่น เช่น ผู้รับมอบฉันทะ
ของท่าน และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ากัด ซึ่งเป็น 
กลุม่บรษิทัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นผู้ให้บรกิารงานระบบประชุมอิเล็กทรอนกิส์ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้ตลอดเวลาที่จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1 เป็นระยะเวลา 10 ปี และตามข้อ 1.2 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้
รับข้อมูลของท่าน หรือหลังจากวันที่มีการประชุม AGM แล้วแต่ก�าหนดใดจะนานกว่า เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะท�าลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุ 
ตัวบุคคลได้ บริษัทฯ มีมาตรฐานในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกระบวนการและเทคนิคที่ 
เหมาะสม อย่างเช่น การจ�ากดัการเข้าถงึข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพือ่ช่วยป้องกนัความเสยีหายและปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล
ของท่านจากการใช้ เปิดเผย ท�าลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ 
ด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือความช�ารุดบกพร่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
ความรับผิดใด ๆ  ต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

5. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัท
ในเครือ และผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างของบริษัทฯ เช่น (1) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซอฟท์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุน (2) ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน (3) ทนายความ  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (4) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือท�าลายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ โอนไปยัง 
ต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่
บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างเท่าที่จ�าเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการเพื่อให้บริษัทใน
เครือและผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ  และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายก�าหนด

 บรษิทัฯ อาจต้องโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ ซึง่อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต�่ากว่าประเทศไทย เช่น เม่ือบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์ม 
คลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความ
จ�าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต�่ากว่าประเทศไทย 
บริษัทฯ จะด�าเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เพียงพอ หรือด�าเนินการให้แน่ใจว่า
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กีย่วข้องอนญุาตให้โอนข้อมลูส่วนบคุคลได้ ตวัอย่างเช่น การได้รบัค�ายนืยนั
ตามสัญญาจากบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครอง 
ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย

6. สทิธขิองเจ้าของข้อมลู: เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลมสีทิธใินการขอเข้าถงึและขอรบัส�าเนาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน สิทธิใน
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล
ส่วนบคุคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจดัเกบ็ สทิธใินการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน สทิธใินการขอโอนข้อมลู
ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอ่ืน และสิทธิในการร้องเรียน ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายก�าหนด หากท่านต้องการด�าเนินการ 
ตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาค�าขอของท่านโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ จะติดต่อท่าน 
โดยเรว็ หากบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ท่านสามารถย่ืนเร่ืองร้องเรยีนต่อส�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ การใช้สิทธิใดๆ ของท่านข้างต้นอาจถูกจ�ากัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจ
มีบางกรณีที่บริษัทฯ สามารถปฎิเสธการขอของท่านได้โดยสมควรและโดยชอบ เช่น เมื่อบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือค�าสั่งศาล

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 9
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