
บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

หลกัเกณฑใ์นการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 และ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกใหด้ํารงตาํแหนง่กรรมการ  

 
บรษัิท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) จะจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2559 ในเดอืนเมษายน 2559 และในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 มกีรรมการของบรษัิท
จํานวนหนึง่จะครบกําหนดถงึคราวตอ้งออกตามวาระ บรษัิทฯ จงึขอกําหนดวธิกีารและหลกัเกณฑสํ์าหรับผู ้
ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 และเสนอชือ่
บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ แทนกรรมการทีถ่งึคราว
จะตอ้งออกตามวาระดังกลา่วดังตอ่ไปนี ้
 
1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
 

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนทีจ่ะมสีทิธเิสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุ และ/หรอืเสนอ
ชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ 
ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษัิท ในวันทีเ่สนอเรือ่งเขา้เป็นวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณา
คัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ 

 
2. การเสนอเร ือ่งเขา้เป็นวาระการประชมุ  
 

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1. ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรือ่งเขา้
เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูและนําสง่ แบบขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุขา้
เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ (แบบ ก) ทีแ่นบทา้ยหลักเกณฑน์ี ้ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบ
ตา่งๆ ทีร่ะบใุหค้รบถว้น ถกูตอ้ง พรอ้มทัง้รับรองความถกูตอ้งของขอ้มลูและเอกสารทีใ่หม้า 
โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่พจิารณา หรอืเพือ่อนุมัต ิแลว้แตก่รณี 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอสําหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

 
2.2 บรษัิทจะไมพ่จิารณาเรือ่งทีไ่มเ่หมาะสมเขา้เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ อาทเิชน่กรณี

ดังตอ่ไปนี ้
(1) เรือ่งทีไ่มเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 2.1 
(2) เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ และขอ้เท็จจรงิทีก่ลา่วอา้งโดยผูถ้อื

หุน้มไิดแ้สดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดังกลา่ว 
(3) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือํานาจทีบ่รษัิทฯ จะดําเนนิการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์ ้
(4) เรือ่งทีไ่ดเ้คยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแลว้ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมาและ

เรือ่งดังกลา่วไดรั้บมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท เวน้แตข่อ้เท็จจรงิในการนําเสนอครัง้ใหมจ่ะได ้
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญจากขอ้เท็จจรงิทีนํ่าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

(5) กรณีตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
3. การเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกใหด้าํรง

ตาํแหนง่กรรมการของบรษิทัฯ 
 

3.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1. ทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่
บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของ
บรษัิทฯ จะตอ้งกรอกขอ้มลูและนําสง่แบบขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณา
คัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ (แบบ ข) ทีแ่นบทา้ยหลักเกณฑน์ี ้พรอ้มทัง้
เอกสารประกอบตา่งๆ ทีร่ะบใุหค้รบถว้น ถกูตอ้ง พรอ้มทัง้รับรองความถกูตอ้งของขอ้มลู
และเอกสารทีใ่หม้า  

 
3.2 คณุสมบตัเิบือ้งตน้ของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารง

ตําแหน่งกรรมการ และ/หรอื กรรมการอสิระของบรษัิทฯ มดีังตอ่ไปนี ้
3.2.1 ตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดใน

พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั และ พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และ ประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 3.2.2 มคีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ  
  

 



4. วธิกีารและระยะเวลาการเสนอ 
 

4.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1. ทีส่ง่แบบ ก และ แบบ ข 
จะตอ้งจัดสง่หลักฐานการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์
หรอื หนังสอืรับรองอืน่ซึง่ออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยรั์บ
ฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากดั ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแนบ
สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคลดว้ย 

 
4.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1. รว่มกนั

เสนอเรือ่งเขา้เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื เสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่
เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายทกุราย
จะตอ้งกรอกแบบ ก หรอื แบบ ข (แลว้แตก่รณี) ของตนเอง และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐาน แลว้
รวบรวมแบบฟอรม์พรอ้มเอกสารประกอบของผูถ้อืหุน้แตล่ะรายดังกลา่วเขา้เป็นชดุเดยีวกัน 
พรอ้มทัง้จัดทําจดหมายนําสง่แจง้วา่เป็นการเสนอเรือ่งเขา้เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื 
เสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่ง
กรรมการของบรษัิทฯ โดยผูถ้อืหุน้หลายรายรว่มกนั 

 
4.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดใน

ขอ้ 1. ตอ้งการเสนอเรือ่งเขา้เป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้มากกวา่ 1 วาระ หรอื เสนอชือ่
บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของ
บรษัิทฯ มากกวา่ 1 ทา่น ผูถ้อืหุน้ตอ้งจัดทําแบบ ก หรอื แบบ ข 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ หรอื 1 
ทา่น แลว้แตก่รณี  

 
4.4 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชือ่ หรอื ชือ่ ตา่งไปจากทีป่รากฎในหลักฐานการถอื

หุน้ของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแนบหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่วพรอ้ม
ทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

 
4.5 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1. จะตอ้งจัดสง่ตน้ฉบับ

แบบฟอรม์และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมายังบรษัิทดังนี ้
 

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์/ ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 
 บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 3195/17-29 ถนนพระรามที ่4 แขวงคลองตัน  
 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
 โทรสาร 02-262-4826 
 
4.6 ตน้ฉบบัแบบฟอรม์และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของผูถ้อืหุน้ดังกลา่วขา้งตน้จะตอ้งมาถงึบรษัิทฯ 

ภายในวนัที ่1 กมุภาพันธ ์2559 เวลา 17.00 นาฬกิา บรษัิทฯ จะไมพ่จิารณาขอ้เสนอของผู ้
ถอืหุน้ทีม่าถงึบรษัิทฯ ภายหลงัจากวนั เวลา ทีกํ่าหนดนี ้ 

 
4.7 บรษัิทฯ จะไมพ่จิารณาเอกสารของผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูไมค่รบถว้น หรอื ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง หรอื 

ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนเอกสารนี ้หรอื ในกรณีทีไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูถ้อืหุน้ได ้ 
 
5. เง ือ่นไขการพจิารณา 
 
 คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาเรือ่งและบคุคลทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ ทีถ่กูตอ้งตามขอ้กําหนดและ

เงือ่นไขทีร่ะบใุนเอกสารนี ้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ ทัง้นี ้ขอ้เสนอที่
ไดรั้บการปฏเิสธพรอ้มทัง้เหตผุลในการปฏเิสธ บรษัิทฯ จะแจง้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559  

 



(แบบ ก) 
 

แบบฟอรม์การขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุขา้เป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 
สําหรบั 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 
ของ 

บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 
 

วนัที:่          
  
ชือ่-นามสกลุของผูถ้อืหุน้:          
  
ทีอ่ยู:่          
          
  
หมายเลขโทรศพัท:์          
  
หมายเลขโทรศพัท ์(ถา้ม)ี:          
  
จํานวนหุน้ทีถ่อื:     หุน้ ณ วนัที ่    
  
เร ือ่งทีเ่สนอเพือ่บรรจเุขา้เป็นวาระ:          
          
  
วตัถปุระสงค:์ (เพือ่ทราบ เพือ่พจิารณา หรอื เพือ่อนุมัต)ิ 
  
          
  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:          
          
          
          
  
  
 โดยการลงนามตอ่ไปนี ้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ก และในเอกสารแนบแบบ ก น้ี เป็นความจรงิ
และถกูตอ้งทกุประการ  
  

 
(ลงชือ่)    ผูถ้อืหุน้ 

       ( ) 
 
 
 



(แบบ ข) 
 

แบบฟอรม์ 
การขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกใหด้ํารงตาํแหนง่กรรมการของบรษิทัฯ 

สําหรบั 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 

ของ 
บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัที:่          
  
ก. ขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 
 

ชือ่-นามสกลุของผูถ้อืหุน้:          
  
ทีอ่ยู:่          
          
  
หมายเลขโทรศัพท:์          
  
หมายเลขโทรศัพท ์(ถา้ม)ี:          
  
จํานวนหุน้ทีถ่อื:     หุน้ ณ วนัที ่    

  
ข. ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่: 
  
1. ชือ่-นามสกลุของบคุคลทีไ่ดรั้บการ

เสนอชือ่ 
 
         

  
2. สญัชาต:ิ          
  
3. วนั เดอืน ปี เกดิ:           
  
4. ทีอ่ยู:่          
          
  
5. อาชพี/สถานทีทํ่างาน:          
  
6. วฒุกิารศกึษา:  (กรณุาระบสุถานศกึษาและปี พ.ศ. ทีสํ่าเร็จการศกึษา) 
  
          
          
  
7. ประสบการณ์การทํางานใน

ระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา: 
(กรณุาระบสุถานทีทํ่างานและปี พ.ศ. ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

          
          
          
          
          
  
8. จํานวนหุน้ทีถ่อื 
 8.1 บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่:     หุน้ ณ วนัที ่    
 8.2 คูส่มรส: ชือ่:         
     หุน้ ณ วนัที ่    
 8.3 บตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ ชือ่:         
     หุน้ ณ วนัที ่    



 8.4 นติบิคุคลทีถ่อืวา่เป็น “บคุคล
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง” ตาม
นยิามพรบ. หลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื
ประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์และ/หรอื
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ชือ่:         
 
    หุน้ ณ วนัที ่    

  
9. การมสีว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดระบุ

ลักษณะของธรุกรรมและลักษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มจํานวนมลูคา่ของธรุกรรมหรอืสว่นไดเ้สยี) 
     
     
     
 
10. การถอืหุน้หรอืเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีม่กีารถอืหุน้โปรดระบุ

ชือ่บรษัิท จํานวนหุน้ทีถ่อื จํานวนทีค่ดิเป็นรอ้ยละของทนุทีช่าํระแลว้ หรอืในกรณีทีเ่ป็นกรรมการ โปรดระบชุือ่
บรษัิท)  

     
     
     
 
11. การถอืหุน้ หรอืเขา้รว่มเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการของบรษัิททีป่ระกอบกจิการอันมสีภาพ

อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิทฯ (โปรดระบชุือ่หา้งหุน้สว่น ชือ่บรษัิท จํานวนหุน้ทีถ่อื 
จํานวนทีค่ดิเป็นรอ้ยละของทนุทีช่าํระแลว้ และประเภทของธรุกจิ) 

     
     
     
 
 โดยการลงนามตอ่ไปนี ้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบ ข และในเอกสารแนบแบบ ข นี ้ เป็นความจรงิ
และถกูตอ้งทกุประการ 
 
  

 
(ลงชือ่)    ผูถ้อืหุน้ 

       ( ) 
 
หมายเหต ุ  
ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบเอกสารเพิม่เตมิมาพรอ้มแบบ ข ไดแ้ก ่ 
(1) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีทีเ่ป็นชาวตา่งชาต)ิ ของบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เหมาะสมทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้รับรอง
ความเป็นจรงิและถกูตอ้งของสําเนาเอกสารดังกลา่ว และ  

(2) คํายนิยอมของบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็น
กรรมการของบรษัิทฯ ในเอกสารแนบทา้ยแบบ ข นี ้

 
  



เอกสารแนบทา้ยแบบ ข 
 
 

คาํยนิยอม 
ของ 

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
ทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

 
 
 ขา้พเจา้,     , ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ

บรษัิทในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ของบรษัิท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
(“บรษัิทฯ”) ขอใหค้วามยนิยอมตอ่การเสนอชือ่ขา้พเจา้เพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ
ของบรษัิทฯ และขอรับรองวา่ขอ้มลูทกุอยา่งทีร่ะบใุนแบบฟอรม์การขอเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมเพือ่เขา้รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการของบรษัิทฯ (แบบ ข.) และเอกสารเพิม่เตมิ
ตา่งๆ เป็นความจรงิ 

 
 
 
 
 (ลงชือ่)      ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 ( ) 
 


