
หลกัเกณฑ์และวธีิปฏบัิติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 
1. วตัถุประสงค์  
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการใหสิ้ทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563  โดยบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการ และแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 

 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น    

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี  
 2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 2.2 มีสัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ( 3,831,250 หุน้) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกนัได ้
 2.3 ตอ้งถือหุ้นบริษทัฯ สัดส่วนตามขอ้ 2.1.2  และถือหุน้ต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน   
 

3. การเสนอวาระการประชุม 

 การพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอวาระการประชุม  คณะกรรมการบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเร่ือง
ต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
 3.1  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรืออยู่
นอกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได้ 
 3.2  เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือ บุคคลกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
 3.3 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
 3.4  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฎิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
บริษทัก าหนด 
 3.5  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 



 3.6  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กล่าวอา้งไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่
ปกติของเร่ืองดงักล่าว  
 3.7  เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
 3.8  เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุน
ดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
 3.9  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือวตัถุประสงค ์หรืออ านาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

  
4. การเสนอช่ือกรรมการ 
  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
 4.1   มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
 4.2  มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
 4.3  ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน 4  บริษทั 
 

5. ระยะเวลาและช่องทางส าหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
 5.1 บริษทั จะประกาศใน website ของบริษทั  www.thaistanley.com  เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดเ้สนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ได ้ตั้งแต่วนัท่ี  20  มกราคม 2563  ถึง วนัท่ี 20  เมษายน 
2563 และจะน าวาระดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2563 

 5.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น สามารถน าส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 และแบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563  พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัก าหนด ดงัน้ี 

 ( ก ) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ( ข ) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้  
 กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน , บตัรประจ าตวัขา้ราชการ , ใบขบัข่ี  หรือ 
หนงัสือเดินทาง หรือ ใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้ง 
 กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล  ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล อายไุม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
บุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน , บตัรประจ าตวัขา้ราชการ , 
ใบขบัข่ี  หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ ใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอาย ุ ของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมลงนาม
รับรองความถูกตอ้ง 

http://www.thaistanley.com/


 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการ  ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และ แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการ และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  
 กรณีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ  ตอ้งมีหนงัสือการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการท างาน  และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)   

ผูถื้อหุน้สามารถน าส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบอยา่งไม่เป็นทางการก่อนได ้ โดยทางโทรสารหมายเลข  
0-2581-5397  หรือ  ทางอีเมล ์  companysecretary@thaistanley.com  และใหส่้งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียน
มายงั  

เลขานุการบริษทั / ส่วนงานบริหาร   
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพนู-รังสิต ต.บา้นกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   

 

ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หาก
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง บริษทัฯ จะแจง้ผูถื้อหุน้ทราบภายในวนัท่ี 20  เมษายน 2563  หากผูถื้อ
หุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบัคืนใหถึ้งบริษทั ภายในวนัท่ี 8  พฤษภาคม 2563 บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบการ
ปิดเร่ือง 
 

6. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
 6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอจากผูถื้อหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2563 

 6.2 เร่ืองท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมวา่
เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ 
 6.3 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจง้
ในหนงัสือเชิญประชุมวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้  
 6.4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบทนัที พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่น website ของบริษทั  www.thaistanley.com และจะแจง้เป็นเร่ืองเพื่อทราบและ
ช้ีแจงเหตุผลในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดว้ย  
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