
หลักเกณฑและวิธีปฏบิัติในการใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอวาระการประชมุสามัญผูถือหุน 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดแูลกิจการทีด่ีในเรื่องการใหสิทธิและการปฏิบัตติอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกนั บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมใน
การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ลวงหนา โดยบรษัิทไดกําหนดหลักเกณฑ
วิธกีาร และแนวทางปฏิบัตไิวดังนี ้
 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุม 
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท 
1.2 มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 (3,831,250 หุน) ของจํานวนหุนที่

ออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดยีว หรือ หลายราย
รวมกันได 

1.3 เปนการถือหุนบริษัทฯสัดสวนตามขอ 1.2 ตอเนื่องนับจากวันทีถ่ือหุนจนถึงวันท่ีเสนอ
วาระการประชุม เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การพิจารณาเรือ่งที่เสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณา
หรือไมบรรจุเรื่องตอไปนีเ้ปนวาระการประชุมผูถือหุน 
2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ไมวาจะเปนของราชการ หรือ 

หนวยงานทีก่ํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชมุผู
ถือหุน หรืออยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได 

2.2 เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 
2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจการบรหิารจัดการของคณะกรรมการ 
2.4 เรื่องทีผู่ถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง 
2.5 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มคุีณสมบัติไมครบถวนตามทีบ่ริษัทกําหนด 
2.6 เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนนิงานของบริษัท และเรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทพจิารณาแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนท่ีจะตองบรรจุเปนวาระ  โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได 

 
 
 



3. ระยะเวลาและชองทางสําหรับการเสนอวาระการประชุม 
3.1 บริษัท จะประกาศใน website ของบริษัท  www.thaistanley.com  เพ่ือใหผูถือหุนได

เสนอวาระการประชุมได ตั้งแตวนัท่ี 16 มนีาคม 2552 ถงึ วันที่ 30 เมษายน 2552 และ
จะนําวาระดังกลาวใหคณะกรรมการบริษทัพิจารณาในเดือน พฤษภาคม 2552  

3.2 ผูถือหุนสามารถนําสงแบบฟอรมการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 
2552 พรอมเอกสารหลักฐานที่บรษัิทกําหนด ดังนี ้
( ก ) หลกัฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรพัย หรอื หลักฐาน
อ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยรับฝากหลกัทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
( ข ) เอกสารแสดงตนของผูถือหุน  
 กรณผีูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน , บัตร
ประจําตัวขาราชการ , ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง หรอื ใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรบัรองความถูกตอง 
 กรณผีูถือหุนเปนนิติบุคคล  สําเนาหนังสือรับรองของนิตบุิคคล อายุไมเกิน 3 
เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนติิบุคคลนั้น 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตวัขาราชการ , ใบขับขี่  หรือ 
หนังสือเดินทาง หรือ ใบตางดาว ทีย่ังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนติิ
บุคคล พรอมลงนามรับรองความถกูตอง 
 

ผูถือหุนสามารถนําสงแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบอยางไมเปนทางการกอนได โดยทาง
โทรสารหมายเลข 0-2581-5397  หรือ  ทางอีเมล info@stanley.co.th  และใหสงตนฉบับโดยทาง
จดหมายลงทะเบียนมายัง  

สํานักงานนกัลงทุนสัมพันธ   
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบางพนู-รังสิต ต.บานกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
 
 
 



ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเปนผูพจิารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท หากเรือ่งที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง บริษัทฯ จะแจงผูถือหุน
ทราบภายในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2552 หากผูถือหุนไมดําเนินการแกไขและสงตนฉบับคืนใหถึงบริษัท 
ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบการปดเรื่อง 
 
 

4. การดําเนนิการของคณะกรรมการบริษทั 
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผูถอืหุน และเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2552 
4.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรบรรจุเปนวาระการประชุม บรษัิทฯ 

จะกําหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยระบวุาเปนเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน 

4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไมสมควรบรรจเุปนวาระการประชมุ 
บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบทันที พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผาน website ของบริษัท 

www.thaistanley.com 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
 

(1) ขอมูลทัว่ไป   ช่ือ – นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว)  บริษัท............................................................... 
 (กรุณาระบุช่ือผูติดตอในกรณีท่ีเปนนิติบคุคล) ........................................................................................ 
ท่ีอยูปจจุบันทีต่ิดตอได.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................. หมายเลขโทรสาร ..................................................... 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ........................................ E-Mail................................................................ 
(กรณีบุคคลมไิดมีสัญชาตไิทย ใหระบุที่อยูในตางประเทศ) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
(2) จํานวนหุน บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา ที่ถือครอง จํานวน........................................................หุน 
(3) วาระที่เสนอ ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดและขอมูลประกอบที่เปนประโยชนตอการพจิารณา ............................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอง
ทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได เพือ่เปนหลักฐาน 
ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญดวยแลว 
 
    ลายมือช่ือ........................................................................ 
                                                                      (......................................................................) 
                                                       วันที่ ................................................................................ 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก  หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรอื บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
และ เอกสารแสดงตนของผูถือหุน กรณผีูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบ  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน , บตัรประจําตัวขาราชการ , ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรบัรองความถูกตอง กรณผีูถือหุนเปนนิติบุคคล  ใหแนบสาํเนาหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนัน้ 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตวัขาราชการ , ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง 
หรือ ใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความ
ถูกตอง กรณีทีม่ีการแกไขคํานําหนาชื่อ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
พรอมลงนามรบัรองสําเนาถกูตอง 
 
2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2552 น้ี อยางไมเปน
ทางการไดที่ โทรสาร 0-2581-5397 หรือ E-Mail  info@stanley.co.th และสงเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณยีมายังสํานักงานนกัลงทุนสัมพันธ  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากดั (มหาชน) เลขที่ 29/3 
หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บานกลาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2552 เพื่อใหคณะกรรมการพจิารณา ตามหลักเกณฑของบรษิัท  
 
3. การจัดทําแบบฟอรม ใหดําเนินการดังนี้ 
 แบบฟอรม 1 ฉบับใชสําหรับ 1 วาระ 
 กรณีเสนอวาระโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุนทุกรายลงลายมือช่ือในแบบฟอรม 
 
4. ผูถือหุนทีใ่หขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถตดิตอได หรือ คุณสมบัติไมครบถวน 
จะไมไดรับสิทธิการเสนอวาระ 
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