
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

หลักเกณฑในการเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2555 และ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารบัการพิจารณาคัดเลือกใหดาํรงตําแหนงกรรมการ  

 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 
2555 ในเดือนเมษายน 2555 และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2555 มีกรรมการของบรษัิท
จํานวนหน่ึงจะครบกําหนดถึงคราวตองออกตามวาระ บริษัทฯ จึงขอกําหนดวิธีการและหลกัเกณฑสําหรับผู
ถือหุนที่ประสงคจะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และเสนอชือ่
บุคคลเพื่อเขารบัการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงคราว
จะตองออกตามวาระดังกลาวดังตอไปน้ี 
 
1. คุณสมบัตขิองผูถอืหุน 
 

ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนทีจ่ะมีสทิธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขาเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบรษัิทฯ จะตองเปนผูถือหุน 
ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสยีงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท ในวันที่เสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

 
2. การเสนอเรือ่งเขาเปนวาระการประชุม  
 

2.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. ที่ประสงคจะเสนอเรื่องเขา
เปนวาระการประชุมผูถือหุนจะตองกรอกขอมูลและนําสง แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขา
เปนวาระการประชุมผูถือหุน (แบบ ก) ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี พรอมทัง้เอกสารประกอบ
ตางๆ ทีร่ะบุใหครบถวน ถูกตอง พรอมทั้งรับรองความถูกตองของขอมูลและเอกสารที่ใหมา 
โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ือพิจารณา หรือเพ่ืออนุมัติ แลวแตกรณี 
พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน  

 
2.2 บริษัทจะไมพิจารณาเรื่องที่ไมเหมาะสมเขาเปนวาระการประชมุผูถือหุน อาทิเชนกรณี

ดังตอไปน้ี 
(1) เรื่องที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2.1 
(2) เรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือ

หุนมิไดแสดงถงึเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 
(3) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค  
(4) เรื่องที่ไดเคยเสนอตอทีป่ระชมุผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมาและ

เรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสยีงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจรงิในการนําเสนอคร้ังใหมจะได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังกลาว 

(5) กรณีตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 
3. การเสนอช่ือบคุคลทีมี่คณุสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารบัการพิจารณาคัดเลือกใหดํารง

ตําแหนงกรรมการของบรษัิทฯ 
 

3.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. ทีป่ระสงคจะเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการพิจารณาคดัเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ จะตองกรอกขอมูลและนําสงแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณา
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข) ทีแ่นบทายหลักเกณฑน้ี พรอมทัง้
เอกสารประกอบตางๆ ทีร่ะบุใหครบถวน ถกูตอง พรอมทั้งรับรองความถูกตองของขอมูล
และเอกสารทีใ่หมา  

 
3.2 คุณสมบัติเบ้ืองตนของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาคดัเลอืกใหดํารง

ตําแหนงกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดงัตอไปน้ี 
3.2.1 ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑทีกํ่าหนดใน

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด และ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 3.2.2 มีความรูความสามารถในเรื่องที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  
  

 



4. วิธกีารและระยะเวลาการเสนอ 
 

4.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. ที่สงแบบ ก และ แบบ ข 
จะตองจดัสงหลักฐานการถือหุนของบริษัทฯ ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรพัย 
หรือ หนังสือรบัรองอ่ืนซึ่งออกโดยตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย หรอื บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล ผูถอืหุนจะตองแนบ
สําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลดวย 

 
4.2 ในกรณีทีผู่ถือหุนหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. รวมกัน

เสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมผูถือหุน หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ
เขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบรษัิทฯ ผูถือหุนแตละรายทุกราย
จะตองกรอกแบบ ก หรือ แบบ ข (แลวแตกรณี) ของตนเอง และลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลว
รวบรวมแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบของผูถือหุนแตละรายดังกลาวเขาเปนชุดเดยีวกัน 
พรอมทั้งจดัทําจดหมายนําสงแจงวาเปนการเสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชมุผูถือหุน หรือ 
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ โดยผูถอืหุนหลายรายรวมกัน 

 
4.3 ในกรณีทีผู่ถือหุนรายเดยีวหรือหลายรายที่มีคณุสมบัตคิรบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

ขอ 1. ตองการเสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมผูถือหุนมากกวา 1 วาระ หรือ เสนอชือ่
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการพิจารณาคดัเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ มากกวา 1 ทาน ผูถอืหุนตองจัดทําแบบ ก หรือ แบบ ข 1 แบบ ตอ 1 วาระ หรอื 1 
ทาน แลวแตกรณี  

 
4.4 ในกรณีทีผู่ถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ หรอื ชื่อ ตางไปจากที่ปรากฎในหลักฐานการถอื

หุนของบริษัทฯ ผูถือหุนจะตองแนบหลักฐานที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 
4.5 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. จะตองจัดสงตนฉบับ

แบบฟอรมและเอกสารที่เก่ียวของมายังบริษัทดังน้ี 
 

ฝายนักลงทุนสมัพันธ / ฝายเลขานุการบริษัท 
 บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน  
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรสาร 02-262-4826 
 
4.6 ตนฉบับแบบฟอรมและเอกสารที่เก่ียวของของผูถือหุนดังกลาวขางตนจะตองมาถึงบริษัทฯ 

ภายในวันที ่15 กุมภาพันธ 2555 เวลา 17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จะไมพิจารณาขอเสนอของ
ผูถือหุนที่มาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากวัน เวลา ที่กําหนดน้ี  

 
4.7 บริษัทฯ จะไมพิจารณาเอกสารของผูถือหุนทีมี่ขอมูลไมครบถวน หรือ ขอมูลไมถูกตอง หรอื 

ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารน้ี หรือ ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูถอืหุนได  
 
5. เงื่อนไขการพจิารณา 
 
 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผูถือหุน ทีถ่กูตองตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขที่ระบุในเอกสารน้ี ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนที่สดุ ทั้งน้ี ขอเสนอที่
ไดรับการปฏิเสธพรอมทั้งเหตผุลในการปฏิเสธ บริษัทฯ จะแจงเปนเรื่องเพ่ือทราบในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555  

 



(แบบ ก) 
 

แบบฟอรมการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุมผูถือหุน 
สําหรับ 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
ของ 

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
 

วันที:่          
  
ช่ือ-นามสกุลของผูถอืหุน:          
  
ที่อยู:          
          
  
หมายเลขโทรศัพท:          
  
หมายเลขโทรศัพท (ถามี):          
  
จํานวนหุนทีถ่อื:     หุน ณ วันที ่    
  
เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเขาเปนวาระ:          
          
  
วัตถุประสงค: (เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา หรือ เพ่ืออนุมัติ) 
  
          
  
ขอเท็จจรงิและเหตุผล:          
          
          
          
  
  
 โดยการลงนามตอไปน้ี ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ก และในเอกสารแนบแบบ ก น้ี เปนความจรงิ
และถูกตองทุกประการ  
  

 
(ลงชื่อ)    ผูถือหุน 

       ( ) 
 
 
 



(แบบ ข) 
 

แบบฟอรม 
การขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขารับการพิจารณาคดัเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

สําหรับ 
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

ของ 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

วันที:่          
  
ก. ขอมูลของผูถอืหุน 
 

ชื่อ-นามสกุลของผูถือหุน:          
  
ที่อยู:          
          
  
หมายเลขโทรศัพท:          
  
หมายเลขโทรศัพท (ถามี):          
  
จํานวนหุนที่ถือ:     หุน ณ วันที ่    

  
ข. ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ: 
  
1. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ไดรบัการ

เสนอชื่อ 
 
         

  
2. สัญชาต:ิ          
  
3. วัน เดือน ป เกิด:           
  
4. ที่อยู:          
          
  
5. อาชีพ/สถานทีท่ํางาน:          
  
6. วุฒิการศึกษา:  (กรุณาระบุสถานศึกษาและป พ.ศ. ทีส่ําเรจ็การศึกษา) 
  
          
          
  
7. ประสบการณการทาํงานใน

ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา: 
(กรุณาระบุสถานที่ทาํงานและป พ.ศ. ที่เก่ียวของ) 

          
          
          
          
          
  
8. จํานวนหุนที่ถือ 
 8.1 บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ:     หุน ณ วันที ่    
 8.2 คูสมรส: ชื่อ:         
     หุน ณ วันที ่    
 8.3 บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ชื่อ:         
     หุน ณ วันที ่    



 8.4 นิติบุคคลทีถ่ือวาเปน “บุคคล
ที่มีความเก่ียวของ” ตาม
นิยามพรบ. หลกัทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ชื่อ:         
 
    หุน ณ วันที ่    

  
9. การมีสวนไดเสยีทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และ บริษัทที่เก่ียวของ (โปรดระบุ

ลักษณะของธุรกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนมูลคาของธุรกรรมหรือสวนไดเสยี) 
     
     
     
 
10. การถือหุนหรือเปนกรรมการในบริษัทยอย บรษัิทรวม และ บริษัทที่เก่ียวของ (ในกรณีที่มีการถือหุนโปรดระบุ

ชื่อบริษัท จํานวนหุนทีถ่ือ จํานวนที่คดิเปนรอยละของทุนทีช่ําระแลว หรือในกรณีที่เปนกรรมการ โปรดระบุชื่อ
บริษัท)  

     
     
     
 
11. การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อหางหุนสวน ชื่อบริษัท จาํนวนหุนทีถ่ือ 
จํานวนทีค่ิดเปนรอยละของทนุที่ชําระแลว และประเภทของธุรกิจ) 

     
     
     
 
 โดยการลงนามตอไปน้ี ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ข และในเอกสารแนบแบบ ข น้ี เปนความจริง
และถูกตองทุกประการ 
 
  

 
(ลงชื่อ)    ผูถือหุน 

       ( ) 
 
หมายเหต ุ  
ผูถือหุนตองแนบเอกสารเพ่ิมเติมมาพรอมแบบ ข ไดแก  
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดนิทาง (ในกรณีที่เปนชาวตางชาติ) ของบุคคลทีมี่คุณสมบัติ

เหมาะสมที่ไดรบัการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาคดัเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งรับรอง
ความเปนจริงและถูกตองของสําเนาเอกสารดังกลาว และ  

(2) คํายินยอมของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาคดัเลือกเปน
กรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบทายแบบ ข น้ี 

 
  



เอกสารแนบทายแบบ ข 
 
 

คํายินยอม 
ของ 

บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสม 
ที่ไดรบัการเสนอช่ือเพือ่เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ 

 
 
 ขาพเจา,     , ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2555 ของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ขอใหความยินยอมตอการเสนอชื่อขาพเจาเพ่ือเขารับการพิจารณาคดัเลือกเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ และขอรับรองวาขอมูลทุกอยางทีร่ะบุในแบบฟอรมการขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข.) และเอกสารเพิ่มเติม
ตางๆ เปนความจริง 

 
 
 
 
 (ลงชื่อ)      ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 ( ) 
 


