หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการให้ สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการบริษทั สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องการให้สิทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีส่วนร่ วมในการเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562 โดยบริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์วธิ ี การ และแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2.2 มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ( 3,831,250 หุน้ ) ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียว หรื อ หลายรายรวมกันได้
2.3 ต้องถือหุ ้นบริ ษทั ฯ สัดส่ วนตามข้อ 2.1.2 และถือหุ น้ ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ น้ จนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
3. การเสนอวาระการประชุ ม
การพิจารณาเรื่ องที่เสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับพิจารณาหรื อไม่บรรจุเรื่ อง
ต่อไปนี้ เป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ หน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ การกากับดูแลกิจการที่ดีหรื ออยู่
นอกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
3.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อ บุคคลกลุ่มใดโดยเฉพาะ
3.3 เรื่ องที่เกี่ยวกับอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
3.4 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษทั กาหนด
3.5 เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด

3.6 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ น้ กล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่
ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3.7 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
3.8 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้รับมติสนับสนุน
ด้วยคะแนนเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.9 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือวัตถุประสงค์ หรื ออานาจหน้าที่ ที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
4. การเสนอชื่อกรรมการ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
4.2 มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั
4.3 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริ ษทั
5. ระยะเวลาและช่ องทางสาหรับการเสนอวาระการประชุ มและเสนอชื่ อบุคคลเพือ่ เข้ ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
5.1 บริ ษทั จะประกาศใน website ของบริ ษทั www.thaistanley.com เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้เสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ ได้ ตั้งแต่วนั ที่ 22 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 22 เมษายน
2562 และจะนาวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2562
5.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถนาส่ งแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 และแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริ ษทั กาหนด ดังนี้
( ก ) หลักฐานการถือหุ น้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
( ข ) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณี ผถู้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , บัตรประจาตัวข้าราชการ , ใบขับขี่ หรื อ
หนังสื อเดินทาง หรื อ ใบต่างด้าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิติบุคคล สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
บุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , บัตรประจาตัวข้าราชการ ,
ใบขับขี่ หรื อ หนังสื อเดินทาง หรื อ ใบต่างด้าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้อง

กรณี ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และ แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
กรณี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ ต้องมีหนังสื อการให้ความยินยอมของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่ อ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทางาน และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถนาส่ งแบบฟอร์ มพร้อมเอกสารประกอบอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยทางโทรสารหมายเลข
0-2581-5397 หรื อ ทางอีเมล์ companysecretary@thaistanley.com และให้ส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายัง
เลขานุการบริ ษทั / ส่ วนงานบริ หาร
บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิ ต ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั หาก
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง บริ ษทั ฯ จะแจ้งผูถ้ ือหุ น้ ทราบภายในวันที่ 27 เมษายน 2562 หากผูถ้ ือ
หุ น้ ไม่ดาเนินการแก้ไขและส่ งต้นฉบับคืนให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบการ
ปิ ดเรื่ อง
6. การดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องที่เสนอจากผูถ้ ือหุ ้น ในเดือนพฤษภาคม 2561
6.2 เรื่ องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมว่า
เป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุ ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
6.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ง
ในหนังสื อเชิ ญประชุมว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อจากผูถ้ ือหุน้
6.4 เรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้
ทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริ ษทั www.thaistanley.com และจะแจ้งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและ
ชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นด้วย

