
บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

หลกัเกณฑใ์นกำรเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 และ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำคดัเลอืกใหด้ ำรงต ำแหนง่กรรมกำร  

 

บรษัิท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) จะจัดใหม้กีำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
2564 ในเดอืนเมษำยน 2564 และในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 มกีรรมกำรของบรษัิท

จ ำนวนหนึง่จะครบก ำหนดถงึครำวตอ้งออกตำมวำระ บรษัิทฯ จงึขอก ำหนดวธิกีำรและหลักเกณฑส์ ำหรับผู ้
ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวำระกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 และเสนอชือ่

บคุคลเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิทฯ แทนกรรมกำรทีถ่งึครำว
จะตอ้งออกตำมวำระดังกล่ำวดังตอ่ไปนี้ 

 

1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
 

ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลำยคนทีจ่ะมสีทิธเิสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเขำ้เป็นวำระกำรประชมุ และ/หรอืเสนอ
ชือ่บุคคลเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ 

ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษัิท ในวันทีเ่สนอเรือ่งเขำ้เป็นวำระกำรประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำ
คัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิทฯ 

 
2. กำรเสนอเรือ่งเขำ้เป็นวำระกำรประชุม  

 
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 1. ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรือ่งเขำ้

เป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูและน ำสง่ แบบขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเขำ้

เป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ (แบบ ก) ทีแ่นบทำ้ยหลักเกณฑน์ี้ พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบ
ตำ่งๆ ทีร่ะบใุหค้รบถว้น ถกูตอ้ง พรอ้มทัง้รับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูลและเอกสำรทีใ่หม้ำ 

โดยระบใุหช้ดัเจนวำ่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทรำบ เพือ่พจิำรณำ หรอืเพือ่อนุมัต ิแลว้แตก่รณี 
พรอ้มทัง้รำยละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอส ำหรับกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้  

 

2.2 บรษัิทจะไมพ่จิำรณำเรือ่งทีไ่มเ่หมำะสมเขำ้เป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ อำทเิชน่กรณี
ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เรือ่งทีไ่มเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 2.1 
(2) เรือ่งทีเ่กีย่วกับกำรด ำเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ และขอ้เท็จจรงิทีก่ล่ำวอำ้งโดยผูถ้อื

หุน้มไิดแ้สดงถงึเหตอัุนควรสงสยัเกีย่วกับควำมไมป่กตขิองเรือ่งดังกลำ่ว 

(3) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ ำนำจทีบ่รษัิทฯ จะด ำเนนิกำรใหเ้กดิผลตำมทีป่ระสงค ์
(4) เรือ่งทีไ่ดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำแลว้ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำและ

เรือ่งดังกล่ำวไดร้ับมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท เวน้แตข่อ้เท็จจรงิในกำรน ำเสนอครัง้ใหมจ่ะได ้

เปลีย่นแปลงไปอยำ่งมนัียส ำคัญจำกขอ้เท็จจรงิทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดังกลำ่ว 
(5) กรณีตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 

3. กำรเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมเพือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำคดัเลอืกใหด้ ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรของบรษิทัฯ 

 
3.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 1. ทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่

บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ

บรษัิทฯ จะตอ้งกรอกขอ้มลูและน ำสง่แบบขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำ
คัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิทฯ (แบบ ข) ทีแ่นบทำ้ยหลักเกณฑน์ี้ พรอ้มทัง้

เอกสำรประกอบต่ำงๆ ทีร่ะบใุหค้รบถว้น ถกูตอ้ง พรอ้มทัง้รับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูล
และเอกสำรทีใ่หม้ำ  

 
3.2 คณุสมบัตเิบือ้งตน้ของบคุคลทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่เพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรอื กรรมกำรอสิระของบรษัิทฯ มดีังตอ่ไปนี้ 

3.2.1 ตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดใน
พระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด และ พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุ และตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 3.2.2 มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิทฯ  

  
 



4. วธิกีำรและระยะเวลำกำรเสนอ 
 

4.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 1. ทีส่ง่แบบ ก และ แบบ ข 
จะตอ้งจัดสง่หลักฐำนกำรถอืหุน้ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ หนังสอืรับรองจำกบรษัิทหลักทรัพย ์

หรอื หนังสอืรับรองอืน่ซึง่ออกโดยตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์ับ

ฝำกหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแนบ
ส ำเนำหนังสอืรับรองนติบิคุคลดว้ย 

 
4.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 1. ร่วมกัน

เสนอเรือ่งเขำ้เป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื เสนอชือ่บุคคลทีม่คีุณสมบัตเิหมำะสมเพือ่
เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้แตล่ะรำยทกุรำย

จะตอ้งกรอกแบบ ก หรอื แบบ ข (แลว้แต่กรณี) ของตนเอง และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐำน แลว้

รวบรวมแบบฟอรม์พรอ้มเอกสำรประกอบของผูถ้อืหุน้แต่ละรำยดังกลำ่วเขำ้เป็นชดุเดยีวกัน 
พรอ้มทัง้จัดท ำจดหมำยน ำสง่แจง้วำ่เป็นกำรเสนอเรือ่งเขำ้เป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื 

เสนอชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบรษัิทฯ โดยผูถ้อืหุน้หลำยรำยร่วมกัน 

 

4.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดใน
ขอ้ 1. ตอ้งกำรเสนอเรือ่งเขำ้เป็นวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้มำกกวำ่ 1 วำระ หรอื เสนอชือ่

บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บรษัิทฯ มำกกว่ำ 1 ท่ำน ผูถ้อืหุน้ตอ้งจัดท ำแบบ ก หรอื แบบ ข 1 แบบ ตอ่ 1 วำระ หรอื 1 

ทำ่น แลว้แตก่รณี  
 

4.4 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ชือ่ หรอื ชือ่ ตำ่งไปจำกทีป่รำกฎในหลักฐำนกำรถอื

หุน้ของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแนบหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวพรอ้ม
ทัง้รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 
4.5 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 1. จะตอ้งจัดสง่ตน้ฉบับ

แบบฟอรม์และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งมำยังบรษัิทดังนี้ 

 
ฝ่ำยนักลงทนุสมัพันธ ์/ ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษัิท 

 บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 3195/17-29 ถนนพระรำมที ่4 แขวงคลองตัน  

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรสำร 02-407-4826 
 

4.6 ตน้ฉบับแบบฟอรม์และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งของผูถ้อืหุน้ดังกลำ่วขำ้งตน้จะตอ้งมำถงึบรษัิทฯ 
ภำยในวันที ่5 กมุภำพันธ ์2564 เวลำ 17.00 นำฬกิำ บรษัิทฯ จะไมพ่จิำรณำขอ้เสนอของผู ้

ถอืหุน้ทีม่ำถงึบรษัิทฯ ภำยหลังจำกวัน เวลำ ทีก่ ำหนดนี้  
 

4.7 บรษัิทฯ จะไมพ่จิำรณำเอกสำรของผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้มลูไมค่รบถว้น หรอื ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง หรอื 

ไมเ่ป็นไปตำมเงือ่นไขทีร่ะบใุนเอกสำรนี้ หรอื ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถตดิตอ่ผูถ้อืหุน้ได ้ 
 

5. เงือ่นไขกำรพจิำรณำ 
 

 คณะกรรมกำรบรษัิทจะพจิำรณำเรือ่งและบคุคลทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ ทีถ่กูตอ้งตำมขอ้ก ำหนดและ

เงือ่นไขทีร่ะบใุนเอกสำรนี้ ผลกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ดุ ทัง้นี้ ขอ้เสนอที่
ไดร้ับกำรปฏเิสธพรอ้มทัง้เหตผุลในกำรปฏเิสธ บรษัิทฯ จะแจง้เป็นเรือ่งเพือ่ทรำบในกำรประชมุ

สำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564  
 



(แบบ ก) 

 
แบบฟอรม์กำรขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุขำ้เป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

ส ำหรบั 
กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 

ของ 

บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
วนัที:่          

  

ชือ่-นำมสกลุของผูถ้อืหุน้:          
  

ทีอ่ยู:่          
          

  
หมำยเลขโทรศพัท:์          

  

หมำยเลขโทรศพัท ์(ถำ้ม)ี:          
  

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื:     หุน้ ณ วันที ่    
  

เรือ่งทีเ่สนอเพือ่บรรจเุขำ้เป็นวำระ:          

          
  

วตัถปุระสงค:์ (เพือ่ทรำบ เพือ่พจิำรณำ หรอื เพือ่อนุมัต)ิ 
  

          
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:          

          
          

          
  

  

 โดยกำรลงนำมต่อไปนี้ ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ก และในเอกสำรแนบแบบ ก นี้ เป็นควำมจรงิ
และถกูตอ้งทุกประกำร  

  
 

(ลงชือ่)    ผูถ้อืหุน้ 

       ( ) 
 

 
 



(แบบ ข) 

 
แบบฟอรม์ 

กำรขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำคดัเลอืกใหด้ ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบรษิทัฯ 
ส ำหรบั 

กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 

ของ 
บรษิทั เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 

วนัที:่          
  

ก. ขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 
 

ชือ่-นำมสกลุของผูถ้อืหุน้:          
  

ทีอ่ยู:่          

          
  

หมำยเลขโทรศัพท:์          
  

หมำยเลขโทรศัพท ์(ถำ้ม)ี:          

  
จ ำนวนหุน้ทีถ่อื:     หุน้ ณ วันที ่    

  
ข. ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่: 

  
1. ชือ่-นำมสกลุของบุคคลทีไ่ดร้ับกำร

เสนอชือ่ 

 

         

  
2. สญัชำต:ิ          

  
3. วัน เดอืน ปี เกดิ:           

  

4. ทีอ่ยู:่          
          

  
5. อำชพี/สถำนทีท่ ำงำน:          

  

6. วฒุกิำรศกึษำ:  (กรุณำระบุสถำนศกึษำและปี พ.ศ. ทีส่ ำเร็จกำรศกึษำ) 
  

          
          

  
7. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนใน

ระยะเวลำ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ: 

(กรุณำระบุสถำนทีท่ ำงำนและปี พ.ศ. ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

          
          

          
          

          

  
8. จ ำนวนหุน้ทีถ่อื 

 8.1 บคุคลทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่:     หุน้ ณ วันที ่    
 8.2 คูส่มรส: ชือ่:         

     หุน้ ณ วันที ่    
 8.3 บตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิำวะ ชือ่:         

     หุน้ ณ วันที ่    



 8.4 นติบิคุคลทีถ่อืวำ่เป็น “บคุคล

ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง” ตำม
นยิำมพรบ. หลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์และ/หรอื
ประกำศของคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย ์และ/หรอื
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

ชือ่:         

 
    หุน้ ณ วันที ่    

  
9. กำรมสีว่นไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม และ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดระบุ

ลักษณะของธรุกรรมและลักษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มจ ำนวนมูลคำ่ของธรุกรรมหรอืสว่นไดเ้สยี) 

     
     

     
 

10. กำรถอืหุน้หรอืเป็นกรรมกำรในบรษัิทย่อย บรษัิทร่วม และ บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีม่กีำรถอืหุน้โปรดระบุ
ชือ่บรษัิท จ ำนวนหุน้ทีถ่อื จ ำนวนทีค่ดิเป็นรอ้ยละของทนุทีช่ ำระแลว้ หรอืในกรณีทีเ่ป็นกรรมกำร โปรดระบชุือ่

บรษัิท)  

     
     

     
 

11. กำรถอืหุน้ หรอืเขำ้ร่วมเป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมกำรของบรษัิททีป่ระกอบกจิกำรอันมสีภำพ

อยำ่งเดยีวกันและเป็นกำรแขง่ขันกับกจิกำรของบรษัิทฯ (โปรดระบชุือ่หำ้งหุน้สว่น ชือ่บรษัิท จ ำนวนหุน้ทีถ่อื 
จ ำนวนทีค่ดิเป็นรอ้ยละของทนุทีช่ ำระแลว้ และประเภทของธรุกจิ) 

     
     

     
 

 โดยกำรลงนำมต่อไปนี้ ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ข และในเอกสำรแนบแบบ ข นี้ เป็นควำมจรงิ

และถกูตอ้งทุกประกำร 
 

  
 

(ลงชือ่)    ผูถ้อืหุน้ 

       ( ) 
 

หมำยเหต ุ  
ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบเอกสำรเพิม่เตมิมำพรอ้มแบบ ข ไดแ้ก่  

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืหนังสอืเดนิทำง (ในกรณีทีเ่ป็นชำวต่ำงชำต)ิ ของบคุคลทีม่คีณุสมบัติ

เหมำะสมทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่เพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกเป็นกรรมกำรของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้รับรอง
ควำมเป็นจรงิและถูกตอ้งของส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว และ  

(2) ค ำยนิยอมของบคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมทีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่เพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกเป็น
กรรมกำรของบรษัิทฯ ในเอกสำรแนบทำ้ยแบบ ข นี้ 

 
  



เอกสำรแนบทำ้ยแบบ ข 

 
 

ค ำยนิยอม 
ของ 

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม 

ทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่เพือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ 
 

 
 ขำ้พเจำ้,     , ผูท้ีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่เพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกเป็นกรรมกำร

บรษัิทในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ของบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

(“บรษัิทฯ”) ขอใหค้วำมยนิยอมตอ่กำรเสนอชือ่ขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกเป็นกรรมกำร
ของบรษัิทฯ และขอรับรองวำ่ขอ้มูลทุกอยำ่งทีร่ะบใุนแบบฟอรม์กำรขอเสนอชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบัติ

เหมำะสมเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำคัดเลอืกเป็นกรรมกำรของบรษัิทฯ (แบบ ข.) และเอกสำรเพิม่เตมิ
ตำ่งๆ เป็นควำมจรงิ 

 
 

 

 
 (ลงชือ่)      ผูท้ีไ่ดร้ับกำรเสนอชือ่ 

 ( ) 
 


