บริษท
ั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑในการเสนอเรือ
่ งเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถอ
ื หุนประจําป 2554 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดา
ํ รงตําแหนงกรรมการ
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนประจําป
2554 ในเดือนเมษายน 2554 และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการของบริษัท
จํานวนหนึ่งจะครบกําหนดถึงคราวตองออกตามวาระ บริษท
ั ฯ จึงขอกําหนดวิธีการและหลักเกณฑสําหรับผู
ถือหุนที่ประสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนประจําป 2554 และเสนอชือ
่
บุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ถึงคราว
จะตองออกตามวาระดังกลาวดังตอไปนี้
1.

คุณสมบัตข
ิ องผูถอ
ื หุน
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนทีจ
่ ะมีสท
ิ ธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูถือหุน
ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท
ในวันที่เสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ

2.

3.

การเสนอเรือ
่ งเขาเปนวาระการประชุม
2.1

ี ุณสมบัตค
ิ รบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. ที่ประสงคจะเสนอเรื่องเขา
ผูถือหุนที่มค
เปนวาระการประชุมผูถือหุนจะตองกรอกขอมูลและนําสง
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา
เปนวาระการประชุมผูถือหุน (แบบ ก) ที่แนบทายหลักเกณฑนี้ พรอมทัง้ เอกสารประกอบ
ตางๆ ทีร่ ะบุใหครบถวน ถูกตอง พรอมทั้งรับรองความถูกตองของขอมูลและเอกสารที่ใหมา
โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แลวแตกรณี
พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสําหรับการประชุมสามัญผูถ
 ือหุน

2.2

บริษัทจะไมพิจารณาเรื่องที่ไมเหมาะสมเขาเปนวาระการประชุมผูถือหุน
อาทิเชนกรณี
ดังตอไปนี้
(1) เรื่องที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2.1
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษท
ั ฯ
และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือ
หุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
(3) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค
(4) เรื่องที่ไดเคยเสนอตอทีป
่ ระชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมาและ
เรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงที่นาํ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังกลาว
(5) กรณีตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การเสนอชื่อบุคคลทีม
่ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
3.1

ผูถือหุนที่มค
ี ุณสมบัตค
ิ รบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. ทีป
่ ระสงคจะเสนอชื่อ
บุคคลที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ
จะตองกรอกขอมูลและนําสงแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณา
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข) ทีแ
่ นบทายหลักเกณฑนี้ พรอมทัง้
เอกสารประกอบตางๆ ทีร่ ะบุใหครบถวน ถูกตอง พรอมทั้งรับรองความถูกตองของขอมูล
และเอกสารทีใ่ หมา

3.2

คุณสมบัติเบื้องตนของบุคคลทีไ
่ ดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดงั ตอไปนี้
3.2.1
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑทก
ี่ ําหนดใน
พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด และ พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ั ฯ
3.2.2
มีความรูความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษท

4.

วิธก
ี ารและระยะเวลาการเสนอ
4.1

ผูถือหุนที่มค
ี ุณสมบัตค
ิ รบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. ที่สงแบบ ก และ แบบ ข
จะตองจัดสงหลักฐานการถือหุนของบริษัทฯ ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย
หรือ หนังสือรับรองอื่นซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับ
ู ือหุนเปนนิติบุคคล ผูถ
 อ
ื หุนจะตองแนบ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีที่ผถ
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดวย

4.2

ในกรณีทผ
ี่ ูถือหุน
 หลายรายที่มค
ี ุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 1. รวมกัน
เสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมผูถ
 ือหุน หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสมเพือ
่
 แตละรายทุกราย
เขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
จะตองกรอกแบบ ก หรือ แบบ ข (แลวแตกรณี) ของตนเอง และลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลว
รวบรวมแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบของผูถือหุนแตละรายดังกลาวเขาเปนชุดเดียวกัน
พรอมทั้งจัดทําจดหมายนําสงแจงวาเปนการเสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมผูถือหุน หรือ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ื หุนหลายรายรวมกัน
กรรมการของบริษัทฯ โดยผูถอ

4.3

ในกรณีทผ
ี่ ูถือหุน
 รายเดียวหรือหลายรายที่มค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ขอ 1. ตองการเสนอเรื่องเขาเปนวาระการประชุมผูถือหุนมากกวา 1 วาระ หรือ เสนอชือ
่
บุคคลที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ มากกวา 1 ทาน ผูถอ
ื หุนตองจัดทําแบบ ก หรือ แบบ ข 1 แบบ ตอ 1 วาระ หรือ 1
ทาน แลวแตกรณี

4.4

ในกรณีทผ
ี่ ูถือหุน
 มีการแกไขคํานําหนาชื่อ หรือ ชื่อ ตางไปจากที่ปรากฎในหลักฐานการถือ
หุนของบริษัทฯ ผูถือหุนจะตองแนบหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

4.5

ผูถือหุนที่มค
ี ุณสมบัตค
ิ รบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ
แบบฟอรมและเอกสารที่เกี่ยวของมายังบริษท
ั ดังนี้

1.

จะตองจัดสงตนฉบับ

ฝายนักลงทุนสัมพันธ / ฝายเลขานุการบริษท
ั
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 02-262-4826

5.

4.6

ตนฉบับแบบฟอรมและเอกสารที่เกี่ยวของของผูถือหุนดังกลาวขางตนจะตองมาถึงบริษท
ั ฯ
ั ฯ จะไมพจ
ิ ารณาขอเสนอของ
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 เวลา 17.00 นาฬิกา บริษท
ผูถือหุนที่มาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากวัน เวลา ที่กําหนดนี้

4.7

บริษัทฯ จะไมพิจารณาเอกสารของผูถือหุน
 ทีม
่ ีขอมูลไมครบถวน หรือ ขอมูลไมถูกตอง หรือ
ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูถ
 อ
ื หุนได

เงื่อนไขการพิจารณา
 ือหุน
ทีถ
่ ก
ู ตองตามขอกําหนดและ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผูถ
เงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษท
ั ฯ ถือเปนที่สด
ุ ทั้งนี้ ขอเสนอที่
ไดรับการปฏิเสธพรอมทั้งเหตุผลในการปฏิเสธ บริษัทฯ จะแจงเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุม
สามัญผูถ
 ือหุนประจําป 2554

(แบบ ก)
แบบฟอรมการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุมผูถ
 ือหุน

สําหรับ
การประชุมสามัญผูถ
 ือหุน ประจําป 2554
ของ
บริษท
ั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที:่
ชื่อ-นามสกุลของผูถอ
ื หุน:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
หมายเลขโทรศัพท (ถามี):
หุน ณ วันที่

จํานวนหุนทีถ
่ อ
ื :
เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเขาเปนวาระ:
วัตถุประสงค:

(เพื่อทราบ เพือ
่ พิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ)

ขอเท็จจริงและเหตุผล:

โดยการลงนามตอไปนี้ ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ก และในเอกสารแนบแบบ ก นี้ เปนความจริง
และถูกตองทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผูถือหุน
)

(แบบ ข)
แบบฟอรม
การขอเสนอชือ
่ บุคคลเพือ
่ เขารับการพิจารณาคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษท
ั ฯ
สําหรับ
การประชุมสามัญผูถ
 ือหุน ประจําป 2554
ของ
บริษท
ั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

วันที:่
ก. ขอมูลของผูถอ
ื หุน
ชื่อ-นามสกุลของผูถือหุน:
ที่อยู:
หมายเลขโทรศัพท:
หมายเลขโทรศัพท (ถามี):
หุน ณ วันที่

จํานวนหุนที่ถือ:
ข. ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ:
1. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ไดรบ
ั การ
เสนอชื่อ
2. สัญชาติ:
3. วัน เดือน ป เกิด:
4. ที่อยู:
5. อาชีพ/สถานทีท
่ ํางาน:
6. วุฒิการศึกษา:

(กรุณาระบุสถานศึกษาและป พ.ศ. ทีส
่ ําเร็จการศึกษา)

7. ประสบการณการทํางานใน
ระยะเวลา 5 ปที่ผา นมา:

(กรุณาระบุสถานที่ทาํ งานและป พ.ศ. ที่เกี่ยวของ)

8. จํานวนหุนที่ถือ
8.1 บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ:
8.2 คูสมรส:

ชื่อ:

8.3 บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ชื่อ:

หุน ณ วันที่
หุน ณ วันที่
หุน ณ วันที่

8.4 นิติบุคคลทีถ
่ ือวาเปน “บุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ” ตาม
นิยามพรบ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ชื่อ:
หุน ณ วันที่

9. การมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท บริษท
ั ยอย บริษัทรวม และ บริษท
ั ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุ
ลักษณะของธุรกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนมูลคาของธุรกรรมหรือสวนไดเสีย)

10. การถือหุนหรือเปนกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม และ บริษัทที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่มีการถือหุนโปรดระบุ
ชื่อบริษัท จํานวนหุนทีถ
่ ือ จํานวนที่คด
ิ เปนรอยละของทุนทีช
่ ําระแลว หรือในกรณีที่เปนกรรมการ โปรดระบุชื่อ
บริษัท)

11. การถือหุน
หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อหางหุน
 สวน ชื่อบริษท
ั จํานวนหุนทีถ
่ ือ
จํานวนทีค
่ ิดเปนรอยละของทุนที่ชําระแลว และประเภทของธุรกิจ)

โดยการลงนามตอไปนี้ ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ข และในเอกสารแนบแบบ ข นี้ เปนความจริง
และถูกตองทุกประการ

(ลงชื่อ)
(

ผูถือหุน
)

หมายเหตุ
ผูถือหุนตองแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพรอมแบบ ข ไดแก
(1)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เปนชาวตางชาติ) ของบุคคลทีม
่ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ไดรบ
ั การเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งรับรอง
ความเปนจริงและถูกตองของสําเนาเอกสารดังกลาว และ
(2)
คํายินยอมของบุคคลที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปน
กรรมการของบริษท
ั ฯ ในเอกสารแนบทายแบบ ข นี้

เอกสารแนบทายแบบ ข
คํายินยอม
ของ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ที่ไดรบ
ั การเสนอชื่อเพือ
่ เขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษท
ั ฯ
, ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
ขาพเจา,
บริษัทในการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนประจําป 2554 ของบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ขอใหความยินยอมตอการเสนอชื่อขาพเจาเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ
และขอรับรองวาขอมูลทุกอยางทีร่ ะบุในแบบฟอรมการขอเสนอชื่อบุคคลที่มค
ี ุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข.) และเอกสารเพิ่มเติม
ตางๆ เปนความจริง

(ลงชื่อ)

(

)

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ

