หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู อื หุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและชื่อกรรมการล่ วงหน้ า
ข้ อ 1. เจตนารมณ์
บริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน) หรื อ S1 มีความแน่วแน่ที่จะดารงไว้ อย่างยัง่ ยืนในการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ซึ่งให้ ความสาคัญและปฏิบตั ิต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้ า เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ข้ อ 2. นิยาม
“บริ ษัท”

หมายถึง

บริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ”

หมายถึง

คณะกรรมการบริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน)

“กรรมการ”

หมายถึง

กรรมการบริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท

ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
3.3 ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กาหนดตามข้ อ 3.2 ต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ
ข้ อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัท
(2) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลโดยเฉพาะ
(3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหุ้นกล่าวอ้ างไม่ได้ แสดงให้ เห็น
ว่ามีความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(5) เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
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(6) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
(7) เรื่ อ งที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เคยเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาในรอบ 3 ปี ที่ ผ่า นมา และได้ รั บ มติ
สนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(8) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
(9) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3.
4.2 ขันตอนในการพิ
้
จารณา
(1) ผู้ถือ หุ้นที่ มีคุณ สมบัติครบถ้ ว นตามข้ อ 3. ต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบี ยบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์ นี ้ ส่งถึง
เลขานุการบริ ษัทที่
บริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 14 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรื อแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2391-9302 หรื อ sununta@stoneone.co.th
ก่อนส่งต้ นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้
(2) ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ให้ ถึงบริ ษัท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ดังนี ้
(2.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3. ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ
(3) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการ
(4) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึ่ง
จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 4.1 เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
(5) เรื่ องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม โดย
จะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
(6) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและชี ้แจงเหตุผลใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้ อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
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(1) มี คุณ สมบัติ ถูก ต้ อ งและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
(2) มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้ าที่ กรรมการด้ วยความระมัดระวังด้ วยความซื่อสัตย์ (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที่ มีประวัติการทางานและจริ ยธรรมที่ดี และได้ รับการ
ยอมรับจากสังคม
(3) มีความรู้ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท
(4) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท
5.2 ขันตอนในการพิ
้
จารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3. ต้ องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ ส่งถึงเลขานุการบริ ษัทที่
บริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 14 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรื อแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการที่โทรสารหมายเลข 0-2391-9302 หรื อ sununta@stoneone.co.th
ก่อนส่งต้ นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้
(2) ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ให้ ถึง
บริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
(2.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3. ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2.2) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(2.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติส่วนตัว การศึกษา และ
ประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(2.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ
(3) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการ
(4) คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อตามหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป
(5) บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่า เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
(6) บุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทจะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบและชีแ้ จงเหตุผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน) จานวน..................................................หุ้น ที่อยูเ่ ลขที่................................................
ถนน............................................................................... ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด...............................................................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร............................................ E-mail....................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ :..............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:

[ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาข้ อเสนอข้ างต้ น จานวน..................แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ.............................................................ผู้ถือหุ้น
(...................................................................)
วันที่ ..............................................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี ้ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย โดย
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน) จานวน..................................................หุ้น ที่อยูเ่ ลขที่................................................
ถนน............................................................................... ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด...............................................................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร............................................ E-mail....................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท สโตนวัน จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และมีหลักฐานให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อม
เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน รายชื่อบริษัทที่บคุ คลดังกล่าวเป็ น
ผู้บริ หารหรื อกรรมการ จานวนหุ้นที่ถืออยูใ่ นบริษัท ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริ ษัท และเอกสาร
เพิ่มเติมที่ได้ รับรองความถูกต้ องไว้ ทกุ หน้ าแล้ ว จานวน..............แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และ
ยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ.............................................................ผู้ถือหุ้น
(...................................................................)
วันที่ ....................................................................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการตามแบบฟอร์ มนี ้ ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของ
บริ ษัท รวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ น
สาคัญ
ลงลายมือชื่อ.............................................................ผู้รับการเสนอชื่อ
(...................................................................)
วันที่ .....................................................................
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐาน ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์ มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี ้ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ทุกราย โดยรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

