สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 1 ของ 5
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายโคอิจิ นางาโนะ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประสบการณ์ ทางาน พ.ศ.2543 - 2547
พ.ศ.2547 - 2552
พ.ศ.2552 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2554 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2556 – 2558
พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ
56 ปี
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโฮเซ
ประเทศญี่ปนุ่
ยังไม่เข้ ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หัวหน้ าทีม ฝ่ ายออกแบบส่วนงานรถจักรยานยนต์
บริ ษัท สแตนเลย์อิเลคทริ ค จากัด
ผู้จดั การฝ่ าย ฝ่ ายออกแบบ
ส่วนงานรถจักรยานยนต์
บริ ษัท สแตนเลย์อิเลคทริ ค จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จากัด
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
กรรมการ บริ ษัท ซัมไฮเทคส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท ท๊ อป ไฮเทค จากัด
กรรมการ บริ ษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริ ค
ประธานกิตติมศักดิ์ บริ ษัท ลาวสแตนเลย์ จากัด

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ
ตังแต่
้ พ.ศ. 2552 – ปั จจุบนั เท่ากับ 7 ปี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
5 กิจการ บริ ษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จากัด
บริ ษัท ท๊ อป ไฮเทค จากัด
บริ ษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริ ค
บริ ษัท ลาวสแตนเลย์ จากัด
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ
จานวน 1,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 0.001ของหุ้นทังหมดที
้
ม่ ีสทิ ธิ์ออกเสียง
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2558
คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 2 ของ 5
1.2 นางพิมพ์ ใจ ลีอ้ ิสสระนุกูล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประสบการณ์ ทางาน พ.ศ.2526 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2550 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2536 – 2550
พ.ศ.2526 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2538 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2538 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2538 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2544 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2546 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2549 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั

กรรมการ
55 ปี
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเดรกเซลฟิ ลาเดเฟี ย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2544
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Capital Market Academy Leadership
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
กรรมการ
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท โสภา-กนก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท โตเอ อิโนแอค จากัด
กรรมการ บริ ษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิร์ช จากัด
กรรมการ บริ ษัท ซันโกลด์ โฮลดิ ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
กรรมการ บริ ษัท เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง จากัด
กรรมการ บริ ษัท ไดโด สิทธิผล จากัด
กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A
กรรมการบริ หาร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ
ตังแต่
้ พ.ศ.2526 – ปั จจุบนั เท่ากับ 33 ปี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
1 บริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
7 บริ ษัท บจก. โสภา-กนก อินเตอร์ เนชัแ่ นล,
บจก. โตเอ อิโนเอค , บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิร์ช ,
บจก.ซันโกลด์ โฮลดิ ้ง , บจก.คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง ,
บจก.ไดโด สิทธิผล , บจก.เอส.เค ผลิตภัณฑ์ยาง
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จานวนหุ้น 2,175,670 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 2.84 ของหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัตกิ ารเข้ าประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 3 ของ 5
1.3 นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

กรรมการ
49 ปี
ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางาน พ.ศ.2523 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เซ่งง่วนฮง จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษัท สิทธิผล 1919 จากัด
กรรมการ
บริ ษัท แปซิฟิค อินดัสตรี ยส์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ
บริ ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท โสภา-กนก อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษัท คลินิกรถเครื่ อง จากัด
กรรมการ บริ ษัท ไดโด สิทธิผล จากัด
กรรมการ บริ ษัท เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง จากัด
กรรมการ บริ ษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิร์ช จากัด

พ.ศ.2528 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2533 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2533 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2534 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2536 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2536 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2539 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2546 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2549 – ปั จจุบนั

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ
พ.ศ.2533 – ปั จจุบนั เท่ากับ 26 ปี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
1 บริ ษัท บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน 8 บริ ษัท บจก.เซ่งง่วนฮง ,บจก. สิทธิผล 1919 ,
บจก.แปซิฟิค อินดัสตรี ยส์ (ประเทศไทย) ,
บจก.โสภา-กนก อินเตอร์ เนชัน่ แนล ,
บจก.ไดโด สิทธิผล , บจก.คลีนิครถเครื่ อง
บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง ,
บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิร์ช
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

จานวนหุ้น 2,162,670 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 2.82 ของหุ้นทังหมดที
้
ม่ สี ทิ ธิ์ออกเสียง

ประวัติการเข้ าประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 4 ของ 5

1.4 นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558
การถือหุ้นในบริษัท
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1.เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมใน
การบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรื อที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2.เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย )
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยมื เงิน – ระบุ
ขนาดของรายการ)

กรรมการอิสระ
55 ปี
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ ริค ,ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน
บริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จากัด
พ.ศ.2548 – 2558
กรรมการ
บริ ษัท สานักงานกฎหมายสยามซิตี ้ จากัด
พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2558 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จากัด
2553 – ปั จจุบนั เท่ากับ 6 ปี
คณะกรรมการบริ ษัท
: เข้ าประชุม 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
เป็ น ให้ บริ การทางกฎหมาย
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จา่ ยค่าบริ การทางกฎหมาย แก่ บริ ษัท สานักงาน
กฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จากัด ในปี 2558 จานวนเงิน 0.46 ล้ านบาท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 5 ของ 5

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ได้ กาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้ เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้ อ (16) หลักเกณฑ์
ของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเพื่อเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลื อทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามี
ภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้
การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ หารทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่ า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้ นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจ การของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6
หน้ า 1 ของ 1

การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ เป็ นบริ ษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกันหรื ออยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา) โดย
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ ษัท
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน ประกอบด้ วย
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี ้ยประชุม (เฉพาะกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่เข้ าร่วมการประชุม)
ในปี บัญชี 2558 ที่ผา่ นมา ได้ มกี ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 2,415,000 บาท
และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 975,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน
3,390,000 บาท เป็ นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ได้ อนุมตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริ ษัท

1. นายอภิชาต ลี ้อิสสระนุกลู
2. นายโคอิจิ นางาโนะ
3. นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
4. นายคาสึมิ สึมิยะ
5. นางพิมพ์ใจ ลี ้อิสสระนุกลู
6. นางพรทิพย์ เศรษฐี วรรณ
7. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
8. นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
9. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
11. นายคะซึโทชิ อีโนะ
12. นายโทรุ ทานาเบะ
รวม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

205,000
205,000
200,000
205,000
200,000
200,000
205,000
205,000
205,000
205,000
190,000
190,000
2,415,000

หมายเหตุ บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รวม

405,000

205,000
205,000
200,000
205,000
200,000
200,000
610,000

285,000
285,000

975,000

490,000
490,000
205,000
190,000
190,000
3,390,000

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
เอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 7
หน้ า 1 ของ 1
รายละเอียดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติผ้ สู อบบัญชีจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ สเฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มชี ื่อเสียงในด้ านการตรวจสอบและมีเครื อข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัทดังกล่าว ดังนี ้
1 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 (เคยลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทปี บัญชี 2557-2558) และ/หรื อ
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 (เคยลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทปี บัญชี 2555 – 2556) และ/หรื อ
3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 (ยังไม่
เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 (ยังไม่เคยลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
ในนาม บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ คนใดคน
หนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ สาหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด 31 มีนาคม
2560 ที่บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เสนอมา ดังนี ้
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
สิ ้นสุด 31 มีนาคม
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
3 ไตรมาส เป็ นเงิน
รวม
ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน ต่อบัตร

2560
1,069,600

2559
บาท

980,400
บาท
( ไตรมาสละ 326,800.-)
2,050,000
บาท
115,500

บาท

1,069,600

บาท

980,400
บาท
(ไตรมาสละ 326,800.-)
2,050,000
บาท
115,500

บาท

ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 และค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน ประจาปี
2559 คิดในอัตราเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
สาหรับค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการเดินทางและค่าพิมพ์ จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้ จ่าย ดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในบริ ษัทร่วม เป็ นดังนี ้
บริ ษัท ลาวสแตนเลย์ จากัด มิได้ มีผ้ สู อบบัญชีสงั กัดสานักงานเดียวกับบริ ษัทฯ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ไม่ได้ กาหนดให้ มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก แต่ได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่
กากับดูแลด้ านการเก็บภาษี ไปดาเนินการตรวจสอบภายหลังจากที่ได้ รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริ ษัท
ดังกล่าว คณะกรรมการมอบหมายให้ ตวั แทนฝ่ ายบริ หารของบริษัทที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษั ทดังกล่าวเป็ นผู้สอบ
ทานงบการเงิน
บริ ษัท เวียตนาม สแตนเลย์ จากัด ใช้ ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดสานักงานเดียวกับบริ ษัท คือ บริ ษัท ไพร๊ ซวอเตอร์ สเฮาส์คู
เปอร์ ส (เวียตนาม) จากัด มาตังแต่
้ เปิ ดดาเนินการ (พ.ศ.2539)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
หน้ า 1 ของ 2
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทดี่ ีซงึ่ จะเป็ น
การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่
จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่
บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(1)
กรณีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง : บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(2)
กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(1)
กรณีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(2)
กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(1)
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และรับรอง
ความถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนันที
้ ่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(2)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(1)
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนัน้ ที่ได้ ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(2)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ

ในกรณีของสาเนาเอกสาร จะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
หน้ า 2 ของ 2
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 1 แบบ
คือ แบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นหรื อแบบอื่นเพียงแบบเดียวเท่านัน้
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อ เลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ที่ไม่มี
ส่วนได้ เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
(รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
3. อากรแสตมป์ จานวน 20 บาท บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. กรณีที่มีผ้ มู อบฉันทะหลายรายให้ กบั ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งสาเนามาให้
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท เพื่อตรวจสอบข้ อมูลจานวนหุ้น เป็ นการล่วงหน้ าประมาณ 1 วัน โดยสามารถส่งทางโทรสารมาที่ แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 หรื อ 0-2581-4502
5. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป
อนึง่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนทีต่ น
ถืออยู่ เว้ นแต่เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านัน้
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง โดยอนุญาตให้ แบ่งเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็ น
ด้ วย หรื อ งดออกเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. ในกรณีอื่น ซึง่ มีกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดไว้ ตา่ งจากกรณีปกติ ให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
4. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นพิเศษในเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียง
เรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทาได้ โดยการใช้ บตั รลงคะแนน บริ ษัทจะแจกใบคะแนนให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
ด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทีไ่ ด้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในห้ องประชุมเท่านัน้ โดย
- ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นทีต่ นถือ
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย“ หรื อ “งดออกเสียง” ขอให้ ผ้ ู
ถือ หุ้นยกมือและออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน เมือ่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ให้ สง่ บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริ ษัท จะนาคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย“
และ “งดออกเสียง “ ดังกล่าวไป หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม จานวนเสียงส่วนทีเ่ หลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนันๆ
้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้ วยและ
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในเรื่ องคะแนนเสียง ให้ ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้ วย” หรื อ อนุมตั ิ ในวาระนัน้ ๆ
- หากในวาระใดมีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และไม่มีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้ บริ ษัทฯ จะหัก
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากจานวนคะแนนเสียงทังหมด
้
- วาระแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ เป็ นรายบุคคล
คราวละคน เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 32. กรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทาภายในสี่เดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึง่ มีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยใน
หนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ชดั เจนคณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดย
ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณารวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม อนึง่ คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อวัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมี ห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น ซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้ วเข้ าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชน
กาหนด และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก.
จานวนหุ้นซึง่ ผู้มอบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข.
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค.
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ ที่มาประชุมขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมนันแทน
้
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั กิ ิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้น
อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี จ้ ะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
ข.
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทมหาชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค.
การทา แก้ ไข หรื อเลือกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่
สาคัญการมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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ข้ อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1)
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
(2)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึง่ กิจการที่ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการไป
ในระยะรอบปี ที่ผ่านมา
(3)
พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน
(4)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(5)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(6)
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(7)
ปรึกษากิจการที่จะจัดทาดาเนินงานต่อไป
(8)
เรื่ องอื่น ๆ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 13. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ซึง่ ที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นเลือกตังขึ
้ ้นจากผู้ถือหุ้น หรื อบุคคลอื่นซึง่ มิใช่
เป็ นผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน ให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 14. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อ หลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3)
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ใน
สาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 15. บาเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
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เอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระที่ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
วุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2558
การถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10
ปี ที่ผ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หารใน
กิจการอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย /
บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา
2.เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้ ก้ ยู ืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน-ระบุ
ซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน–ระบุ
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
66 ปี
59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University JAPAN
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University JAPAN
Director Certification Program , Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่
พ.ศ.2542 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปนุ่
พ.ศ.2552 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์)
พ.ศ.2542 – ปั จจุบนั เท่ากับ 17 ปี
คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี

บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
หน้ า 2 ของ 3
ชื่อ
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
วุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558
การถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หารใน
กิจการอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย /
บริ ษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรือที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา
2.เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ ( เช่น ผู้สอบบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย)
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้ ก้ ยู ืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน-ระบุ ซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน–ระบุ
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
68 ปี
1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์ , เขตสัมพันธวงศ์ ,
กรุงเทพฯ 10100
ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis &
Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)
ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison ,
USA
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้ าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program 3/2000
Monitoring Fraud Risk Management 1/2009
Audit Committee Program 28/2009
Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management
7/2009 , Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ.2543 – ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2546 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.แอ๊ ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บจก.วิทย์คอร์ ป โปรดักส์
พ.ศ.2543 – ปั จจุบนั เท่ากับ 16 ปี
คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี

บมจ.แอ๊ ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
หน้ า 3 ของ 3
ชื่อ
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558
การถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายในระยะ
10 ปี ที่ผ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริ หาร ใน
กิจการอื่น
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริ ษัทใหญ่ /
บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่
ผ่ านมา
1. เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรือที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
2.เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ
/ ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ การให้ ก้ ยู ืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุม

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
70 ปี
198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจกั ร , เขตจตุจกั ร , กรุงเทพฯ 10900
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ
ผู้อานวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม
อีเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้า
ผู้อานวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา
ผู้ชว่ ยเลขาธิการ
ที่ปรึกษาอาวุโส
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พ.ศ.2549 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร
พ.ศ.2549 – ปั จจุบนั ผู้จดั การด้ านคุณภาพ
บจก.โททัล โซลูชนั่ แมเนจเม้ น เซอวิส
พ.ศ.2553 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2553 – ปั จจุบนั เท่ากับ 6 ปี
คณะกรรมการบริษัท
: เข้ าประชุม 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้ าประชุม 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กําหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ติดอากรสแตมป์
20 บาท

...............................................

เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ....................
(1) ข้ าพเจ้ า...................มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย....................................................สัญชาติ.....ไทย................
อยูบ่ ้ านเลขที่.....29/3...........ถนน....บางพูน – รังสิต..................ตาบล/แขวง........บ้ านกลาง...................................................
อาเภอ/เขต........เมือง..............................จังหวัด..............ปทุมธานี...................................รหัสไปรษณีย์......12000...............
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม......318,398.........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......318,398....................เสียง
ดังนี ้
หุ้นสามัญ...318,398..................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.....318,398...................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ...................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).........Mr.Teruhiko Hattori.........................................................................................อายุ.....................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่..........29/3........................ถนน..............บางพูน-รังสิต............ตาบล/แขวง.....บ้ านกลาง...................................
อาเภอ/เขต..........เมือง..................................จังหวัด.....ปทุมธานี ...............................รหัสไปรษณีย์.....12000................หรื อ
(2).......นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ ....................................................................................อายุ....66.............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.........59/295..หมู่ 3...............ถนน.................................................ตาบล/แขวง....คลองเกลือ............................
อาเภอ/เขต.........ปากเกร็ ด ................จังหวัด......นนทบุรี...........................................รหัสไปรษณีย์......11120................หรื อ
(3).......นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา ....................................................................................อายุ...68..............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่......1275-81.....................ถนน.......ทรงวาด...................................ตาบล/แขวง....สัมพันธวงศ์ .........................
อาเภอ/เขต.......สัมพันธวงศ์......................จังหวัด......กรุงเทพมหานคร .......................รหัสไปรษณีย์......10100.......................
(4).......นายสุชาติ พิศษิ ฐวานิช ....................................................................................อายุ...70.................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่......198/5.....................ถนน.......วิภาวดีรังสิต ซอย 22.....................ตาบล/แขวง....จตุจกั ร ...............................
อาเภอ/เขต.......จตุจกั ร......................จังหวัด......กรุงเทพมหานคร ..............................รหัสไปรษณีย์......10900.......................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์ ท่ ี 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์ การ
ไฟฟ้า จากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาบลบ้ านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

หน้ า 1 ของจานวน 4 หน้ า
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
� วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

� วาระที่ 2
�
�

เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี
ที่ผา่ นมา
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

� วาระที่ 3
�
�

เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

� วาระที่ 4
�
�

เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกาไร สาหรับผลการดาเนินงาน
รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดัง นี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

� วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายโคอิจิ นางาโนะ
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ นางพิมพ์ใจ ลี ้อิสสระนุกลู
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นางพรทิพย์ เศรษฐี วรรณ
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย

� งดออกเสียง
� งดออกเสียง
� งดออกเสียง
หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า
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4. ชื่อกรรมการ นายพิจารณ์ สุขภารังษี
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย

� งดออกเสียง

� วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� วาระที่ 7
�
�

เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

� วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................ผู้มอบฉันทะ
(...นายอภิชาต ลี ้อิสสระนุกลู ....................)

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......Mr.Teruhiko Hattori.................)

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................)
(........................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงของคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
จากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาบลบ้ านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
.....................................................................
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
�วาระที่...................เรื่อง........................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10
หน้ า 2 ของ 3

แผนที่ บริ ษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10
หน้ า 3 ของ 3

MRT
ประตู2

จุดบริการรถตู้ จุดที่ 2
สถานีรถไฟใต้ ดิน(MRT) – สถานีสวนจตุจักร
จุดนัดพบ ทางออกรถไฟใต้ ดิน (MRT) หมายเลข 2 ( จะตรงกับ บริเวณทางออกรถไฟฟ้า (BTS) หมายเลข 3)
(กรุ ณาเดินมาทางทิศเหนือ ผ่ านสะพานลอย จุดนัดพบอยู่บริเวณศาลาพักเลขที่ AS023 –AS025 )
เวลารถออก 13.30 น.
บริษัทจะจัดเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท ประจาจุดนี้ จานวน 2 ท่าน พร้ อมป้าย
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่ อ 081 – 812 - 3108

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10
หน้ า 1 ของ 3

แบบแจ้ งเข้ าร่ วมประชุม และ เดินทางโดยรถบริการของบริษัท
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) มุง่ เน้ นในเรื่ องการอานวยความสะดวกในการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น
โดยได้ จดั บริ การรถรับส่งผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความสะดวกในบริ การดังกล่าว บริ ษัทฯใคร่ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นที่มีความ
ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องประชุม บริ ษัท
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด มหาชน ได้ โปรดกรอกแบบแจ้ งการเข้ าร่วมประชุมนี ้ และส่งกลับคืนมายัง แผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรื อ e-mail : info@thaistanley.com ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

1. ชื่อ .......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ........................................
มีฐานะเป็ น
 ผู้ถือหุ้น
 ผู้รับมอบฉันทะ จาก ...................................................................................................................
2. ขอแจ้ งการเข้ าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริ ษัท ณ จุดบริ การ
บริ เวณด้ านหน้ า สถานีรถไฟใต้ ดิน MRT - สถานีสวนจตุจกั ร เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้ าร่วมประชุมและใช้ รถบริ การของบริษัทเฉพาะท่านผู้ถือหุ้น
และผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะเท่านัน้
2. กรุณานาแบบฟอร์ มนี ้แสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ณ บริ เวณจุดรถบริ การ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11
หน้ า 1 ของ 1

แบบฟอร์ มขอรายงานประจาปี (ฉบับรู ปเล่ ม)
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2558 (ฉบับรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ ม
ด้ านล่างนี ้ แล้ วจัดส่งมายัง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต
ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 118 หรื อ 1164
โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502
อีเมล์ info@thaistanley.com
บริ ษัท จะดาเนินการจัดส่งไปยังท่านโดยเร็วที่สดุ

ชื่อ........................................................................................................................
ที่อยู.่ ....................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................................................................
โทรสาร...............................................................................................................
อีเมล์...................................................................................................................

