
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการใหสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมใน
การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ลวงหนา โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไวดังนี ้
 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุม 
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท 
1.2 มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 (3,831,250 หุน) ของจํานวนหุนท่ี

ออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือ หลายราย
รวมกันได 

1.3 เปนการถือหุนบริษัทฯสัดสวนตามขอ 1.2 ตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอ
วาระการประชุม เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณา
หรือไมบรรจุเร่ืองตอไปนี้เปนวาระการประชุมผูถือหุน 
2.1 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ไมวาจะเปนของราชการ หรือ 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผู
ถือหุน หรืออยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 

2.2 เร่ืองท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง 
2.3 เร่ืองท่ีเกี่ยวกับอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ 
2.4 เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง 
2.5 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีบริษัทกําหนด 
2.6 เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนท่ีจะตองบรรจุเปนวาระ  โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได 

 
 
 



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

เสนอวาระการประชุมได ต้ังแตวันท่ี 3  มกราคม 2554  ถึง วันที่ 8 เมษายน 2554 และ
จะนําวาระดังกลาวใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2554 

3.2 ผูถือหุนสามารถนําสงแบบฟอรมการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 พรอมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทกําหนด ดังนี ้
( ก ) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรอื หลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด 
( ข ) เอกสารแสดงตนของผูถือหุน  
 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , บัตร
ประจําตัวขาราชการ , ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 
 กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไมเกิน 3 
เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตัวขาราชการ , ใบขับขี่  หรือ 
หนังสือเดินทาง หรือ ใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือของนิติ
บุคคล พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 
 

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

สํานักงานนักลงทุนสัมพันธ   
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บานกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   
 
 
 



ท้ังนี้ เลขานุการบริษัท จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท หากเร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง บริษัทฯ จะแจงผูถือหุน
ทราบภายในวันท่ี 18 เมษายน 2554 หากผูถือหุนไมดําเนินการแกไขและสงตนฉบับคืนใหถงึบริษัท 
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบการปดเร่ือง 
 
 

4. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอจากผูถือหุน และเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2554 
4.2 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรบรรจุเปนวาระการประชุม บริษัทฯ 

จะกําหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยระบุวาเปนเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน 

4.3 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไมสมควรบรรจุเปนวาระการประชุม 
บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบทันที พรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลผาน website ของบริษทั 

www.thaistanley.com 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
 

(1) ขอมูลทั่วไป   ช่ือ – นามสกุล (นาย , นาง , นางสาว)  บริษัท............................................................... 
 (กรุณาระบุชื่อผูติดตอในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล) ........................................................................................ 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................. หมายเลขโทรสาร ..................................................... 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ........................................ E-Mail................................................................ 
(กรณีบุคคลมิไดมีสัญชาติไทย ใหระบุท่ีอยูในตางประเทศ) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
(2) จํานวนหุน บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา ท่ีถือครอง จํานวน........................................................หุน 
(3) วาระท่ีเสนอ ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดและขอมูลประกอบที่เปนประโยชนตอการพิจารณา ............................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน หลักฐานการถอืหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตอง
ทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได เพ่ือเปนหลักฐาน 
ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญดวยแลว 
 
    ลายมือช่ือ........................................................................ 
                                                                      (......................................................................) 
                                                       วันที่ ................................................................................ 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
และ เอกสารแสดงตนของผูถือหุน กรณผูีถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบ  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน , บัตรประจําตัวขาราชการ , ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองความถูกตอง กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล  ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล อายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , บัตรประจําตัวขาราชการ , ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง 
หรือ ใบตางดาว ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความ
ถูกตอง กรณีท่ีมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 
2. ผูถือหุนสามารถสงแบบฟอรมการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ อยางไมเปน
ทางการไดท่ี โทรสาร 0-2581-5397 หรือ E-Mail  info@stanley.co.th และสงเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณียมายังสํานักงานนักลงทุนสัมพันธ  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 29/3 
หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต.บานกลาง  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2554 เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑของบริษัท  
 
3. การจัดทําแบบฟอรม ใหดําเนินการดังนี ้
 แบบฟอรม 1 ฉบับใชสําหรับ 1 วาระ 
 กรณีเสนอวาระโดยผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหผูถือหุนทุกรายลงลายมือช่ือในแบบฟอรม 
 
4. ผูถือหุนท่ีใหขอมูลไมครบถวน หรอืไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือ คุณสมบัติไมครบถวน 
จะไมไดรับสิทธิการเสนอวาระ 
 
 
 
 
 
 
 


