
 

  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 

 

วัน เวลาและสถานที": 

 ประชุมเมื
อวันอังคารที
 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ
งเป็นการดําเนินการประชุมผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์  

(e - AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียวเท่านั ;น ผ่านระบบควบคุม

การประชมุ DAP e-Shareholder Meeting ซึ
งให้บริการโดย บริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากดั ซึ
งเป็นกลุ่มบริษัทของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีการแสดงตนของผู้ ถือหุ้ นและผู้ เ ข้าร่วมประชุมอื
นผ่านระบบ DAP  

e-Shareholder Meeting และ/หรือ WebEx แล้วแต่กรณี และผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถสื
อสารกันได้ และเข้าถึงข้อมูล

ประกอบการประชมุผ่านระบบ WebEx โดยบริษัทฯ ทําการถ่ายทอดสดการประชมุผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ WebEx 

จากห้องประชุมเลขที
 90012 – 90013 ชั ;น 9 ตั ;งอยู่ที
สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที
 3195/17-29 ถนนพระรามที
 4 แขวง

คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

กรรมการบริษัทที"เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องถ่ายทอดสด 

 1. นายอดศิกัดิZ แจ้งกมลกลุชยั   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

2. นายเจษฏา ชั ;นเชงิกจิ กรรมการและผู้จดัการกลุ่มพลังงานเชื ;อเพลิงเขตประเทศไทยและลุ่มแม่นํ ;าโขง 

และรักษาการผู้จดัการฝ่ายการตลาดค้าปลีก 

 3. นายสชุาต ิโพธิZวฒันะเสถียร   กรรมการและผู้จดัการโรงกลั
น   

 4. นางราตรีมณี ภาษีผล  กรรมการและผู้ รับผดิชอบสงูสดุทางสายการเงินและบญัชี 

 กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุผ่านระบบ WebEx 

 5. นายมาโนช มั
นจติจนัทรา      กรรมการและผู้จดัการฝ่ายขายผลิตภณัฑ์นํ ;ามนัหล่อลื
น 

 6. นายทวีศกัดิZ บรรลือสนิธ์ุ กรรมการและกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และประเมินผลงาน  

 7. นายวฒันา จนัทรศร กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายบรูณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน และ

ประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ   

 9. นางสาวประจิต หาวตัร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และประเมินผลงาน 

 10. นายบญุทกัษ์ หวงัเจริญ กรรมการอสิระ  

 11. นายพรชยั ฐีระเวช  กรรมการอสิระ 
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กรรมการบริษัทที"มิได้เข้าร่วมประชุม 

 ไม่มี 

ผู้บริหารของบริษัทที"เข้าร่วมประชุม 
ผู้บริหารของบริษัทที
เข้าร่วมประชมุที
ห้องถ่ายทอดสด 

1. นางมทันา สตุธรรม    ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และวางแผน 

ผู้บริหารของบริษัทที
เข้าร่วมประชมุผ่านระบบ WebEx 

2. นายวนัชยั วิจกัรชน   ผู้จดัการฝ่ายขายธุรกจิพาณิชยกรรมนํ ;ามันเชื ;อเพลงิ 

3. นายชชัวาลย์ หงษ์เจริญไทย  ผู้จดัการส่วนปฏิบตักิารนํ ;ามนัแห่งประเทศไทย 

4. นางวรญา โกสาลาทิพย์    ผู้จดัการการเงิน 

5. นายสวุฒัน์  ศรีคณาพงษ์ ผู้จดัการบญัชี 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื"นๆ ที"เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx 

1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ   บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

2. นางสาวปาลาวี บนุนาค   ที
ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซทีี จํากดั 

3. นางสาวรุ่งทิพย์ เสถียรภาพอยทุธ์  ที
ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซทีี จํากดั 

เริ"มการประชุม: 

 คณุอดศิกัดิZ แจ้งกมลกลุชยั ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชมุ ประธานฯ ได้

เชญิให้คณุมทันา สตุธรรม ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และวางแผน เป็นผู้ชว่ยดําเนินการประชมุในนามของประธานฯ 

 ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผ่าน DAP e-Shareholder Meeting ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคับ

ของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

 ประธานฯ แถลงว่า จากการที
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื
องเพื
อบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 5 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที
 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน

ใดเสนอวาระการประชมุเพิ
มเติม ดงันั ;น การประชมุในครั ;งนี ;จะพิจารณาเฉพาะเรื
องตามที
ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม

ของหนงัสือเชิญประชุมในครั ;งนี ;ซึ
งส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น และได้ลงประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประธานฯ ได้เชิญให้คุณ 

มัทนาแจ้งรายละเอียดเกี
ยวกับองค์ประชุมตามที
ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และขั ;นตอนการลงคะแนนแก่ผู้ ถือหุ้นในนามของ

ประธานฯ 

 คณุมทันา (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนที
ชําระแล้วจํานวน 17,075,181,200.40 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญัที
ออกและจําหน่ายแล้วจํานวน 3,460,858,000 หุ้น และ มีผู้ถือหุ้นที
มาแสดงตนเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จํานวน 7 คน และผู้ รับมอบฉันทะที
ได้บนัทึกในระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting จํานวน 188 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ทั ;งสิ ;น 2,915,139,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.23 ของจํานวนหุ้นที
ออกและ

จําหน่ายแล้วทั ;งหมดของบริษัทฯ ซึ
งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
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 คณุมทันาได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ในการประชมุครั ;งนี ;มีคณุรุ่งทิพย์ เสถียรภาพอยุทธ์ ที
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท 

ไอแอลซีที จํากดั ทําหน้าที
เป็นผู้ตรวจสอบการประชมุอสิระและพยานในการนบัคะแนน  

 จากนั ;น คณุมทันาได้สรุปให้ที
ประชมุทราบเกี
ยวกบัขั ;นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน ดงัตอ่ไปนี ; 

• ในขณะที
มีการนําเสนอในแต่ละวาระและก่อนที
จะมีการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความ

คิดเห็นในวาระนั ;น ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นพิมพ์คําถามหรือความคิดเห็นในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกด

ปุ่ ม ”ส่งคําถาม” ซึ
งจะแสดงบนหน้าจอของผู้ ถือหุ้นด้านล่าง และพิมพ์ในกล่องคําถาม พร้อมระบุว่าต้องการ

ถามด้วยตนเองหรือไม่ เมื
อพิมพ์ข้อความเป็นที
เรียบร้อย ให้กดปุ่ ม “ยืนยัน” เพื
อส่งคําถาม ในกรณีที
ผู้ถือหุ้น

ระบุว่า ถามด้วยตนเอง เมื
อถงึคิวคําถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดไมโครโฟนเพื
อให้ผู้ถือหุ้นพูด และขอให้ผู้

ถือหุ้นตั ;งคําถามให้กระชบั เพื
อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื
นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

• ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคําถาม อย่างไรกต็าม ประธานฯ อาจขอให้กรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้ตอบคําถามของ

ผู้ถือหุ้น หากข้อซกัถามไม่ตรงตามวาระการประชมุ ประธานฯ ขออนญุาตตอบคําถามนั ;นๆ ภายหลงัจากที
ได้มี

การนําเสนอวาระที
เกี
ยวข้องนั ;นเพื
อให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้นตามวาระการประชุม และสําหรับคําถามที
ไม่ได้รับการ

ตอบในที
ประชมุนี ;อนัเนื
องมาจากเวลาที
จํากดั บริษัทฯ จะตอบคําถามเหล่านั ;นและจดบนัทึกไว้ในรายงานการ

ประชมุซึ
งจะปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลงัจากการประชมุเสร็จสิ ;น 

• หลงัจากการซกัถามและการตอบข้อซักถามสิ ;นสุดลง ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและระบบ 

DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียง ซึ
งผู้ ถือหุ้ นแต่ละท่านสามารถออกเสียง

ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ
งหุ้นเท่ากับ

หนึ
งเสียง  

• ในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีและจะปิด

การลงคะแนนเมื
อครบกําหนดเวลาดงักล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่วงเวลาที
กําหนดก่อนที
ระบบจะ

ปิดการลงคะแนน ทั ;งนี ;ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที
ผ่านไปแล้ว และไม่สามารถลงคะแนนเสียง

ลว่งหน้าในวาระที
ยงัไม่ถึงการพิจารณา 

• ในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที
จะนําคะแนนเสียงที
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหกัออกจากจํานวนเสียงทั ;งหมด

ที
เข้าร่วมประชมุ ส่วนที
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั ;น ๆ   

• ในระหว่างการประชุม หากผู้ ถือหุ้ นพบข้อขัดข้องในการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ ถือหุ้น

สามารถติดตอ่โทรศพัท์หมายเลข 02 009 9888 ตอ่ 1 หรือ 02 407 4788 

• ในกรณีที
เกิดเหตขุดัข้องที
ระบบถ่ายทอดผ่าน WebEx ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (SET) ที
สง่ไปยงัอีเมล์ของผู้ถือหุ้นตามที
ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงิก์ใหม่เพื
อเข้าประชมุผา่นระบบสํารอง 

 เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี
ยวกบัขั ;นตอนการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน ประธานฯ 

จงึเริ
มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุที
ระบุไว้ในหนงัสือเชญิประชมุในครั ;งนี ; ดงัตอ่ไปนี ; 
  



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565   หน้า 4 
บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
วนัที
  19 เมษายน พ.ศ. 2565 

   

  
I:\!ho\law\ETL (LEG 1000)\Shareholders (LEG 1000)\2022 (LEG 1000)\AGM\2022 AGM\Minutes\2022_04_29_SET_Minutes of 2022 e-AGM_Thai V2 ETL with Letterhead.docx 
 

วาระที" 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 1 คือ การเสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และเชิญให้คุณมัทนาเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัวาระนี ;แก่ที


ประชมุในนามของประธานฯ 

คณุมทันา (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที
ประชมุว่า การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้จดั

ให้มีขึ ;นเมื
อวันที
 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที
ได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 1 ซึ
งคณะกรรมการได้มีความเห็นว่า ผู้

ถือหุ้นควรมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามที
เสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็นเกี
ยวกบัวาระนี ;   

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยในระเบียบวาระนี ;ต้องได้รับมติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ;  

รับรอง: 2,913,527,914 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9994 

ไม่รับรอง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง: 16,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0006 

รวม: 2,913,544,414 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที" 2 พจิารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที"เสนอต่อที"ประชุมเกี"ยวกับการดาํเนินกิจการในรอบ

ปีที"ผ่านมา รวมทั <งรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ที"แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที" ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั<งรายงานของผู้สอบบัญชีที"แสดงไว้

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 2 คือ พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประ

ชุมเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในรอบปีที
ผ่านมา รวมทั ;งรายงานประจําปีของคณะกรรมการที
แสดงไว้ใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และอนุมติังบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที
ผู้ สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทั ;งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้เชิญให้คุณมัทนาเป็นผู้ อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกับวาระนี ;แก่ที
ประชุมในนามของ

ประธานฯ 
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คุณมัทนา (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ตามที
กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมการได้จดัทํารายงาน

ของคณะกรรมการเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในรอบปีที
ผ่านมา รวมทั ;งรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ที
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รวม

ตลอดถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ ;นสุด ณ วันที
   

31 ธนัวาคม 2564 และจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ทั ;งนี ; บริษัทฯ ได้จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควร

มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประชุมเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในรอบปีที
ผ่านมา 

รวมทั ;งรายงานประจําปีของคณะกรรมการที
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี 2564 ที


ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว   

บริษัทฯ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 ในรูปของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ  

13 นาทีต่อผู้ ถือหุ้น  

ภายหลังผู้ ถือหุ้ นรับชมวีดิทัศน์ คุณมัทนาได้กล่าวต่อที
ประชุมเพิ
มเติมว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เป็นไปตามมาตรฐานของบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ อันประกอบไปด้วยนโยบายอันเป็นรากฐานและแนวทางปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการมีพฤติกรรมอย่างมีจรรยาบรรณของทุกภาคส่วนในองค์กร ซึ
งกรรมการ เจ้าหน้าที
 และ

พนักงานทุกระดับชั ;นของบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานนี ;อย่างเคร่งครัดโดยปราศจาก

ข้อยกเว้น นอกจากนี ; บริษัทฯ ขอเรียนให้ที
ประชุมทราบว่าการต่อต้านการคอร์รัปชั
นนั ;นเป็นหนึ
งใน

องค์ประกอบสําคัญของมาตรฐานการดําเนินงานที
บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด บริษัทฯ มีมาตรการ

นโยบาย แนวปฏิบตัิ ข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง มาตรการที
ใช้ในเชิงป้องกัน รวมถงึกระบวนการสอดส่องและ

รายงานการกํากบัดูแลที
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับ

สินบน ซึ
งบริษัทฯ ได้ชี ;แจงรายละเอียดดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 

2564 (แบบ 56-1 One Report) เรียบร้อยแล้ว  
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คําถาม คําตอบ และความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี < : 

คุณประวทิย์  วโิรจน์วงศ์ชัย - ผู้ถือหุ้น  

• บริษัทฯ มีแผนในการปิดโรงกลั
นนํ ;ามนั เพื
อซอ่มบาํรุงรักษาในปีนี ;หรือไม่ อย่างไร 

o คุณสุชาติ โพธิZวัฒนะเสถียร ชี ;แจงว่า ในปี 2565 นี ; บริษัทฯ จะไม่มีแผนการหยุด

ดําเนินการกลั
นเพื
อการซ่อมบํารุงใหญ่ตามวาระแต่อย่างใด เนื
องจาก บริษัทฯ ได้

ดําเนินการดงักล่าวไปแล้วในปี 2562  

• บริษัทฯ มีมุมมองเกี
ยวกบัภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกนํ ;ามนัเชื ;อเพลงิในปีนี ;อย่างไร 

o คณุเจษฏา ชั ;นเชิงกิจ ชี ;แจงว่า บริษัทฯ มีมุมมองว่าตลาดโดยรวมจะมีการเติบโตอย่าง

มีนัยสําคัญในปีนี ;จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที
ดีขึ ;น โดยเรามี

มุมมองที
เป็นบวกว่ายอดขายโดยรวมน่าจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 10 เป็นอย่างน้อย แต่

ทั ;งนี ;กย็งัคงต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด 

• บริษัทฯ มีมุมมองเกี
ยวกบัความต้องการของผลิตภณัฑ์นํ ;ามันเชื ;อเพลิงในประเทศในปี 2565 นี ;

อย่างไร 

o คุณสุชาติ โพธิZวัฒนะเสถียร ชี ;แจงว่า ภาพรวมของความต้องการของผลิตภัณฑ์ใน

ประเทศมีปริมาณเพิ
มขึ ;นอยา่งตอ่เนื
อง ตั ;งแตปี่ 2564 จนถงึไตรมาสแรกปี 2565 นี ;  

• บริษัทฯ มีแผนการใช้กําลงัผลิตที
จํานวนกี
บาร์เรลต่อวนั ในชว่งไตรมาสที
 1 ของปี 2565 นี ; 

o คุณสุชาติ โพธิZวัฒนะเสถียร ชี ;แจงว่า บริษัทฯ จะใช้กําลงัการผลิตอย่างเต็มที
เพื
อผล

กําไรสงูสดุตามสภาพตลาดขณะนั ;น 

• ทิศทางและแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 นี ;จะเป็นอยา่งไร 

o คุณสุชาติ โพธิZวัฒนะเสถียร ชี ;แจงว่า หากไม่มีความผันผวนของราคานํ ;ามันดิบใน

ตลาดโลก เมื
อพิจารณากบัแผนการตลาดของธุรกิจค้าปลีกนํ ;ามนัเชื ;อเพลิงของบริษัทฯ 

แล้ว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าปี 2565 นี ;น่าจะเป็นปีที
ดีของบริษัทฯ 

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณารับรองรายงาน

ของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประชุมเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในปี 2564 รวมทั ;งรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที
 

31 ธนัวาคม 2564 ที
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทั ;งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีที
แสดง

ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยในระเบียบ

วาระนี ;ต้องได้รับมติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
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มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรอง

รายงานของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประชุมเกี
ยวกับการดําเนินกิจการในปี 2564 รวมทั ;งรายงาน

ประจําปีของคณะกรรมการและอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชี

สิ ;นสุด ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2564 ที
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทั ;งรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผู้สอบบัญชีที
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 

รับรองและอนมุตัิ: 2,911,227,614 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9205 

ไม่รับรองและไม่อนมุตัิ: 78 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง: 2,316,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0795 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที"  3 พจิารณาจัดสรรผลกําไรและการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 3 คือ พิจารณาจดัสรรผลกําไรและการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญ

ให้คณุมทันาเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัวาระนี ;แก่ที
ประชมุในนามของประธานฯ 

คณุมทันา  (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที
ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที
จะพิจารณา

เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัจากการ

จดัสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภท โดยขึ ;นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และ

ข้อพิจารณาอื
น ๆ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลที
แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสงูหรือตํ
า

กว่าอตัราที
กําหนดไว้ในนโยบายดงักล่าวข้างต้น และขึ ;นอยูก่บัปัจจยัความเสี
ยงเรื
องต่างๆ  

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื
องจากเมื
อนํากําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว 

บริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทุนสะสม ผู้ ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติงดการจดัสรรผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

เป็นทนุสํารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) 

และเนื
องจากบริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นควรมีมตอินมุตังิดการจา่ยเงินปันผลสําหรับปี 2564 
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บริษัทฯ ได้แสดงข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที
ผ่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดงันี ;  

 

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดการ

จดัสรรผลการดําเนินงานประจําปี 2564 เป็นทนุสํารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) และงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 โดยในระเบียบวาระนี ;

ต้องได้รับมติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

ตามที
เสนอ ดงันี ; 

  (1) งดการจัดสรรผลการดําเ นินงานประจํา ปี 2564 เป็นทุนสํารองตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) และ 

  (2)  งดการจา่ยเงินปันผลสําหรับปี 2564  

  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,913,527,914 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9994 

ไม่อนุมตัิ: 16,578   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0006 

งดออกเสียง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที" 4 พจิารณาเลือกตั <งกรรมการอสิระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/กรรมการท่านที"ออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 4 คือ พิจารณาเลือกตั ;งกรรมการอิสระ/กรรมการแทนกรรมการ

อสิระ/กรรมการท่านที
ออกตามวาระ ประธานฯ ได้เชิญให้คณุมัทนาเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้อง

กบัระเบียบวาระนี ;ต่อที
ประชมุในนามของประธานฯ 

คณุมทันา (ในนามของประธานฯ) แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(และที
แก้ไขเพิ
มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั ;ง ให้

กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ
งในสามหรือใกล้ที
สดุกบัส่วนหนึ
งในสามเป็นอตัรา และกรรมการซึ
งพ้นจาก

ตําแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้   

คณุมทันาได้แจ้งว่าจากการที
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื
อบุคคลที
มีคณุสมบัติ

เหมาะสมเพื
อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการแทนกรรมการอิสระ/

กรรมการท่านที
ถึงคราวต้องออกตามวาระนบัตั ;งแต่วนัที
 5 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที
 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ตาม

หลกัเกณฑ์และเงื
อนไขที
บริษัทฯ กําหนดนั ;น ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื
อบุคคลที
มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมเพื
อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระแต่อยา่งใด 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2565 นี ; มีกรรมการอิสระ/กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระได้แก่ (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอสิระ) (2) นางสาวประจิต หาวตัร (กรรมการอิสระ) 

(3) นายบญุทกัษ์ หวงัเจริญ (กรรมการอสิระ) และ (4) นายสชุาต ิโพธิZวฒันะเสถียร (กรรมการ) ตามลําดบั 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน ได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ ความ

เหมาะสมด้านคณุวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี
ยวชาญ รวมถงึผลการปฏิบตัิงาน

ในช่วงที
ผา่นมาของ (1) นายบรูณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอสิระ) (2) นางสาวประจิต หาวตัร (กรรมการ

อิสระ) (3) นายบุญทกัษ์ หวงัเจริญ (กรรมการอิสระ) และ (4) นายสุชาติ โพธิZวฒันะเสถียร (กรรมการ)

อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เ ห็นว่า  (1)  นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการอิสระ)  

(2) นางสาวประจิต หาวตัร (กรรมการอิสระ) (3) นายบุญทกัษ์ หวงัเจริญ (กรรมการอิสระ) มีคณุสมบตัิ

และความเชี
ยวชาญเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและยงัคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง และ (4) นายสชุาต ิโพธิZวฒันะเสถียร (กรรมการ) มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการอิสระ/

กรรมการ (แล้วแต่กรณี) ที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั ;ง 4 ท่านนี ;ได้รับการเสนอให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณี) อกีวาระหนึ
ง 
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คณุมทันาแจ้งต่อที
ประชมุว่าในวาระนี ; ให้ที
ประชมุพิจาณาเลือกตั ;งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการ

แต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

4.1 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า กรรมการอิสระท่านที
ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ
ง คือ นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ประวัติ

โดยสงัเขปของนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นเพิ
มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตั ;ง

ให้นายบรูณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตั ;งให้นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียง

ดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,911,134,914   เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9173 

ไม่อนุมตัิ: 2,409,578  เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0827 

งดออกเสียง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

4.2  ประธานฯ แถลงต่อที
ประชมุวา่ กรรมการอิสระท่านต่อมาที
ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอ

ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ
ง คือ นางสาวประจิต หาวัตร ประวัติ

โดยสงัเขปของนางสาวประจิต หาวตัร ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไป

พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตั ;งให้

นางสาวประจิต หาวตัร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตั ;งให้นางสาวประจติ หาวตัร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,913,544,414   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ:           78   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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4.3 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชมุว่ากรรมการอสิระท่านต่อมาที
ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอ

ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ
ง คือ นายบุญทกัษ์ หวังเจริญ ประวัติ

โดยสงัเขปของนายบุญทกัษ์ หวงัเจริญ ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไป

พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตั ;งให้

นายบญุทกัษ์ หวงัเจริญ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตั ;งให้นายบญุทกัษ์ หวงัเจริญ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี ; 

อนมุตัิ: 2,911,897,614  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9435 

ไม่อนุมตัิ: 1,646,878   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0565 

งดออกเสียง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

4.4 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชมุว่า สําหรับตําแหน่งกรรมการท่านที
สี
 ที
ต้องออกตามวาระ และได้รับ

การเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ
ง คือ นายสุชาติ โพธิZวัฒนะเสถียร 

ประวตัโิดยสงัเขปของนายสชุาติ โพธิZวฒันะเสถียร ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แก่

ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั ;งให้นายสุชาติ 

โพธิZวฒันะเสถียร กลบัดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ
ง 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตั ;งให้ นายสชุาต ิโพธิZวฒันะเสถียร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,907,338,319      เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.7870 

ไม่อนุมตัิ: 6,206,173 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.2130 

งดออกเสียง: 0    เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที" 5 พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 5 คือ พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และได้เชิญให้

คณุมทันาเป็นผู้อธิบายรายละเอยีดที
เกี
ยวข้องกบัระเบียบวาระนี ;ต่อที
ประชมุในนามของประธานฯ 

คณุมทันา (ในนามของประธานฯ) ชี ;แจงว่า คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน

ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที
เหมาะสม รวมถงึจํานวนค่าตอบแทนที


กรรมการโดยทั
วไปได้รับแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ดงัตอ่ไปนี ; 

 (1) กรรมการซึ
งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือสําหรับการทํางานเตม็เวลา ไม่ต้อง

รับค่าตอบแทนเพิ
มเติมจากการเป็นกรรมการ กล่าวคือ กรรมการที
ดํารงตําแหน่งต่างๆ ใน 

บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตามที
ได้แนะนําในตอนเริ
มประชุม จะได้รับเพียงเงินเดือนและ

สวัสดิการสําหรับการทํางานในตําแหน่งต่างๆ มิได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพิ
มเติมจากการเป็น

กรรมการของบริษัทฯ อีก 

 (2) กรรมการซึ
งไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือและมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ 153,333 บาท (หนึ
งแสนห้าหมื
นสาม

พนัสามร้อยสามสบิสามบาท) โดยไม่มีคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื
นๆ อีก   

 (3) กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ 191,667 บาท (หนึ
งแสนเก้า

หมื
นหนึ
งพนัหกร้อยหกสบิเจ็ดบาท) โดยไม่มีคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื
นๆ อีก 

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้ น ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมมีมติอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการตามที
เสนอ โดยในระเบียบวาระนี ;ต้องได้รับมติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ 

มตทีิ"ประชุม ที
ประชมุพิจารณาแล้ว มีมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
ง

มาประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,913,527,992 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9994 

ไม่อนุมตัิ: 16,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0006 

งดออกเสียง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที" 6  พจิารณาแต่งตั <งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่าวาระที
 6 คือ พิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบญัชี และได้เชิญให้คณุมทันาเป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัระเบียบวาระนี ;ต่อที
ประชุมใน

นามของประธานฯ 

คุณมัทนา (ในนามประธานฯ) ชี ;แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปีพิจารณาแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี และเพื
อให้เกิดความ

ตอ่เนื
องในการสอบบญัชี และเมื
อพิจารณาถงึการปฏิบตัิงานที
ผ่านมาด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิแต่งตั ;ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ
มพูนวฒันาสุข ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 4599 นายบุญเรือง เลิศ

วิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 6552 และนายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 

10456 จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนหนึ
ง

คนใดดังกล่าวเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2565 ทั ;งนี ; 

นางสาวอมรรัตน์ เพิ
มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 4599 นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาต เลขที
 6552 และนายกรรณ ตนัฑวิรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 10456 ยงัไม่เคย

เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ
ง ผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที
ตั ;งอยู่ในประเทศไทยด้วย ทั ;งนี ;คณะกรรมการจะ

ดแูลให้สามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา 

นอกจากนี ; คณุมทันาได้ชี ;แจงเพิ
มเติมว่า บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบ

บญัชีที
เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที
เกี
ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว 

คณุมทันา ได้แจ้งต่อที
ประชมุว่า จากการพิจารณาถงึปัจจยัตา่ง ๆ ที
เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ โดย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 4,600,000 บาท ซึ
งเป็นคา่ตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนในปีที
ผ่าน

มา 

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบ

บญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตามที
เสนอ โดยในระเบียบวาระนี ;จะต้องได้รับมติของที


ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทีิ"ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตั ;ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ
มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 4599 นายบุญเรือง เลิศวิเศษ

วิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 6552 และนายกรรณ ตนัฑวิรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 10456 

จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และมอบหมายให้

ผู้สอบบญัชีคนหนึ
งคนใดดงักล่าวเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี

บญัชีสิ ;นสุด ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2565 และให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 4,600,000 บาท ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,913,544,414 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ: 78 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง: 0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม: 2,913,544,492 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที" 7 พจิารณาเรื"องอื"นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า เนื
องจากไม่มีเรื
องอื
นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

(ไม่ประสงค์ออกนาม) - ผู้ถือหุ้น  

• ในปี 2565 นี ; บริษัทฯ มีการวางแผนสําหรับธุรกิจขายปลีกอย่างไร 

o คณุเจษฏา ชั ;นเชงิกจิ ชี ;แจงดงันี ; 

บริษัทฯ มีแผนที
จะขยายสถานีบริการในปีนี ;อีกอย่างน้อย 60-70 สถานีบริการ ทั ;งใน
รูปแบบที
บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิการเช่าบนที
ดิน หรือแบบที
ผู้บริหาร
สถานีเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสทิธิการเช่าบนที
ดิน รวมทั ;งการร่วมมือทางธุรกิจกบั
ทางบริษัท Susco เพื
อเปลี
ยนสถานีบริการทางภาคเหนือมาเป็นแบรนด์เอสโซ่เพิ
มเตมิ 
ซึ
งการขยายเครือข่ายที
เกิดขึ ;นทั ;งหมดนี ; จะสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ในการเข้าถงึสถานีบริการเอสโซไ่ด้ง่ายขึ ;นทั ;งบนถนนหลกั ถนนรอง และในเมือง
สําคญัๆ และจะเพิ
มยอดขายและส่วนแบง่ทางการตลาด  
 
ในสว่นของธรุกิจนอนออยล์ การร่วมมือกบัพนัธมิตรหลกัอย่างไมเนอร์ฟู้ด สําหรับร้าน
กาแฟคอฟฟี
 เจอนี
 และ ทางซีพีสําหรับร้าน Lotus’s go fresh และทางเอสโซสํ่าหรับร้าน
สะดวกซื ;อ go fast ภายใต้คอนเซบ็ Grab n Go ทั ;งสองแบรนด์นี ; จะทําให้บริษัท
สามารถสร้างภาพจําที
ดีขึ ;นและตอบโจทย์ความต้องการสําหรับผู้บริโภคได้ดีขึ ;นอยา่ง
ต่อเนื
อง โดยปีนี ;เราตั ;งเปา้ไว้วา่ เราจะมีร้านกาแฟคอฟฟี
 เจอนี
 ได้อยา่งน้อย 70 สาขา 
และ ร้าน go fast อย่างน้อย 30 สาขา ทั
วประเทศ นอกเหนือจากสองแบรนด์หลกันี ; ทาง
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บริษัทก็ยงัมีการขยายสาขากบัพนัธมิตรตา่งๆ เพิ
มเตมิอีก เพื
อเพิ
มความหลากหลายใน
สถานีบริการอีกด้วย 
 
ในสว่นของการตลาดในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนที
จะสง่เสริมการตลาดอยา่งต่อเนื
อง 
เพื
อเพิ
ม customer engagement และสร้างประสบการณ์ที
ดีให้แก่ลกูค้า ซึ
งทางผู้ ถือ
หุ้นจะได้มีโอกาสเห็นกิจกรรมอย่างต่อเนื
อง ไม่ว่าจะเป็นทั ;งการต่อยอดจาก
ความสําเร็จของแคมเปญ “นํ ;ามนัดีเซล สะอาด ใส ไร้ตะกอน” การออกสื
อโฆษณาเพื
อ
สร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์เอสโซเ่พื
อที
จะเข้าถงึผู้บริโภครุ่นใหม่ภายใต้แคมเปญใหม่
ที
ชื
อว่า “เตมิความอุน่ใจ เตม็ถงั” ซึ
งกําลงัจะออกสื
ออยา่งต่อเนื
องตั ;งแต่เดือนเมษายน
นี ;เป็นต้นไป ในสว่นของลกูค้าผลิตภณัฑ์พรีเมียมทั ;งซูพรีมพลสั ดีเซล และซูพรีมพลสั 
แก๊สโซฮอล์ 95 ทางบริษัทกย็งัคงมีการสื
อสารและทําการตลาดอย่างต่อเนื
องเพื
อให้
เห็นถงึประโยชน์สงูสดุของการใช้ผลิตภณัฑ์เหล่านี ; และแน่นอนที
สดุ ที
ขาดไม่ได้เลยก็
คงเป็นการทําโปรโมชั
นซึ
งจะมีการออกมาอย่างต่อเนื
องตลอดทั ;งปี 

ทั ;งหมดนี ; ทางบริษัทฯ มีความเชื
อมั
นว่ามนัจะเพิ
มยอดขายและศกัยภาพในการแข่งขนั

ได้เป็นอย่างดี 

(ไม่ประสงค์ออกนาม) - ผู้ถือหุ้น  

• บริษัทฯ มีทิศทางเกี
ยวกบั Net Zero หรือ Carbon Neutral อย่างไรบ้าง 

o ประธานฯ ชี ;แจงว่าบริษัทฯ มีแนวทางได้ให้ความสําคญัในเรื
องของสิ
งแวดล้อมมาโดย

ตลอดและชี ;แจงถึงสิ
งที
บริษัทฯ ดําเนินการไปแล้ว กําลังดําเนินการอยู่ในเรื
องของ

สิ
งแวดล้อม ดงันี ; 

จากผลประกอบการในปีที
ผ่านมา บริษัทฯ มีการปล่อยจํานวนก๊าซเรือนกระจก 

(ขอบเขต 1) ที
ลดลงถึงร้อยละ 5 เมื
อเทียบกบัปี 2563 ซึ
งคิดเทียบเท่าได้กบัปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จํานวน 51,000 ตนั ถือว่ามีนยัสําคญัเป็นอย่างมาก ในแง่ของ

การรักษาสิ
งแวดล้อม นอกจากนี ; โรงกลั
นนํ ;ามันเอสโซ่ศรีราชายังคงมีผลการดําเนิน

กจิการด้านความปลอดภยัและสิ
งแวดล้อมที
ดีเยี
ยม โดยที
ไม่มีการรั
วไหลของนํ ;ามันใน

ระดับที
ต้องรายงาน (reportable spill) มาเป็นเวลาต่อเนื
องกันถึง 14 ปี และปริมาณ

การเผาก๊าซทิ ;ง (Flaring) ของบริษัทฯ ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 30 

ในเรื
องของการจดัการนํ ;า บริษัทฯ มีความภูมิใจแจ้งให้ทราบว่า โรงกลั
นนํ ;ามันเอสโซ่ 

ดําเนินงานโดยใช้นํ ;าจืดที
ผลิตจากหน่วยกลั
นนํ ;าทะเลเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นปริมาณ

เทียบเท่ากบัปริมาณนํ ;าที
ใช้ในครัวเรือน จํานวน 10,000 ครัวเรือน ในเรื
องการจดัการ

ของเสียที
มาจากกกระบวนการผลิตนั ;นบริษัทฯ ได้มีการนําของเสียจากโรงกลั
นนํ ;ามัน
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เอสโซ่ศรีราชาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานหรือเวียนใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อย

ละ 93 

สําหรับนโยบายของรัฐบาลในเรื
อง Net Zero / Carbon Neutral หรือการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นั ;น บริษัทฯ อยู่ในขั ;นตอนของการพิจารณาแผนงานใน

ระยะยาวเพื
อให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐ โดยจะใช้พื ;นฐานจากสิ
งที
เอ็กซอนโมบิล

กําลงัดําเนินการอยู่ที
สหรัฐอเมริกานั
นเอง กล่าวคือ การผลกัดนัให้มีการนําเทคโนโลยี

ดกัจบัและกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage (CCS)) ไปใช้

ในเชิงพาณิชย์ และในเชิงอตุสาหกรรมให้มากขึ ;น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปใน

อนาคต กล่าวโดยสรุปคือ  การเปลี
ยนแปลงเพื
อเข้าสู่สงัคมคาร์บอนตํ
าของประเทศ

ไทย  ตามเป้าหมายตามที
กําหนดไว้นั ;น จําเป็นที
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน รวมถงึการวางนโยบายที
เหมาะสม การวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยี และ

กลไกต่างๆ เพื
อให้สามารถดําเนินการได้สําเร็จ ซึ
งบริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ
งใน

ความสําเร็จนั ;นด้วย  

 หลงัจากเสร็จสิ ;นการหารือเรื
องดงักลา่ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที
มาเข้าร่วมประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นอันทรงคุณค่า และประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะเพิ
มเติม

เพื
อปรับปรุงและพฒันาการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นในครั ;งหน้า โดยการสแกน QR Code ตามที
ปรากฏบนหน้าจอและกรอก

รายละเอียดลงในแบบสํารวจความพงึพอใจ จากนั ;นประธานฯ กล่าวปิดการประชมุ 

ปิดการประชมุเมื
อเวลา 15.40 น.  

  

 

       

  = ลายมือชื
อ =   

            ประธานที
ประชมุ 

     (นายอดศิกัดิZ แจ้งกมลกลุชยั) 

 

 

             = ลายมือชื
อ =   

                         เลขานกุารบริษัท  

                      (นางองัสนา พิเรนทร) 


