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Information on proposed directors in replacement of those retired by rotation
1. Mr.Apichart Lee-issaranukul
Type of appointment Position

Director

Age

54 years

Education Degree

Honorary Doctor of Engineering (Industrial Engineering) ,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Master of Business Administration Oklahoma City University, USA.
Bachelor of Administration
The University of the Thai chamber of commerce.

Training

Certificate Directors Certification program
Thai Institute of Director (IOD)
Certificate Executive Business and Investment Development
Institute of Business and Industrial Development (IBID)
1991-Present Director Inoue Rubber (Thailand) PCL.
1992-2013
Executive Vice President Thai Stanley Electric PCL
2013-Present Executive Chairman Thai Stanley Electric PCL
1992-Present President Sopa-Kanok International Co.,Ltd
1993-Present Director Pacific Industries Co.Ltd.
1993-Present Deputy Chairman Stanley Thailand Foundation
1995-Present Director Sungold Holding Limited
1996-Present Executive Vice President
Asian Stanley International Co.,Ltd
1997-Present Director Sirivit Stanley Co.,Ltd.
1997-Present Director Daido Sittipol Co.Ltd.
1999-Present Chairman Lao Stanley Co.,Ltd.
2000-Present Director Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd.
2002-Present Director Investor Club Association
2004-Present Executive Director Investor Club Association
2005-2016
Director Listed Companies Association
2006-Present Director PT Indonesia Stanley Electric
2006-Present Director Total Oil (Thailand) Co.,Ltd.
2016-Present Independent Director and Nomination
and Remuneration Committee
Leo Global Logistics PCL.

Working Experience

Year as Director
Current position Director /
Management in other organization
- Listed Company
- Non listed Company and incorporation
or rival .

1990 – present or 27 years

-Non listed Company and may cause
conflict of interest
Holding of company’s ordinary share

None

Attendance in meetings during
Year 2016

Board meeting 5 times from total 5 times

Inoue Rubber (Thailand) PCL , Leo Global Logistics PCL.
Pacific Industries Co.Ltd , Sopa-Kanok International , Sungold Holding
Limited, Asian Stanley International Co.,Ltd , Sirivit Stanley Co.,Ltd. ,
Daido Sittipol Co.Ltd. Lao Stanley Co.,Ltd. , Vietnam Stanley Electric
Co.,Ltd. PT Indonesia Stanley Electric Co.,Ltd. , Total Oil (Thailand)
Co.,Ltd. Stanley Thailand Foundation , Investor Club Association

5.87% of the total number of votes

Attachment 3 to Agenda 5
Page 2 of 5

2. Mr.Krisada Visavateeranon
Type of appointment Position
Age
Education Degree
Training

Independent Director
67 years
Master of Engineering Kyoto University, Japan.
Bachelor of Engineering Kyoto University , Japan.
Directors Certification program , Audit Committee Program
Thai Institute of Director Association

Working Experience

1975 - 2007
1997 – 2014

Year as Director

1999 – present or 18 years

Holding of company’s ordinary share

None

Criminal offense record during the
past 10 years

None

Current position Director /
Management in other organization
Listed Company
Non listed Company and
incorporation or rival .
Non listed Company and may
cause conflict of interest during the
past 2 years
Having relationship in any of these
characteristics to company , parent
company , affiliated company or any
juristic entity which may cause
conflict of interest to the company
during the past 2 years
-Being as a director and participate in
business, or being an officer , employee
or consultant who receive regular
salary.
-Being a professional service provider
(such as Auditor or Legal Consultant)
-Having business relationship (buy/sell
raw material / goods / service or giving
financial support or borrowing or lending
– specify size of item)
Attendance in meetings during
Year 2016

Associate Professor Chulalongkorn University
Executive Director Technology Promotion Association
(Thailand-Japan)
1999 - Present Independent Director and Audit Committee Chairman
Thai Stanley Electric PCL.
2007 – 2014 Chancellor Thai-Nichi Institute of Technology
2009 – Present Audit Committee Textile Prestige PCL
2012 – Present Director Wazeda Education (Thailand) Co.,Ltd.

Textile Prestige PCL.
None

Wazeda Education (Thailand) Co.,Ltd.

None

None
None

Board meeting
5 times from total 5 times
Audit Committee meeting 9 times from total 9 times
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3. Mr.Chokechai Tanpoonsinthana
Type of appointment Position

Independent Director

Age

69 years

Education Degree

Master of Business Administration (Quantitative Analysis & Finance)
University of Wisconsin (Madison Campus) , U.S.A.
Master of Civil Engineering University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
Bachelor of Civil Engineering (Structure) Chulalongkorn University
Directors Certification program class 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
Thai Institute of Director Association

Training

Working Experience

2000 - Present
2003 - Present
2013 – Present

Director and Audit Committee
Thai Stanley Electric Public Company Limited.
Independent Director and Audit Committee Chairman
Advance Information Technology Public Company Limited
Independent Director and Audit Committee
Witcorp Product Company Limited

Year as Director

2000 – present or 17 years

Holding of company’s ordinary share
Criminal offense record during the
past 10 years
Current position Director /
Management in other organization
Listed Company
Non listed Company and
incorporation or rival .
Non listed Company and may
cause conflict of interest during
the past 2 years

None
None

Having relationship in any of these
characteristics to company , parent
company , affiliated company or any
juristic entity which may cause
conflict of interest to the company
during the past 2 years
-Being as a director and participate in
business, or being an officer , employee
or consultant who receive regular
salary.
-Being a professional service provider
(such as Auditor or Legal Consultant)
-Having business relationship (buy/sell
raw material / goods / service or giving
financial support or borrowing or
lending – specify size of item)
Attendance in meetings during
Year 2016

Advance Information Technology PCL.
Witcorp Product Company Limited
None

None

None
None

Board meeting
5 times from total 5 times
Audit Committee meeting 9 times from total 9 times
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4. Mr.Toru Tanabe
Type of appointment Position

Director

Age

58 years

Education Degree

Bachelor of Electric Engineering

Training

Not yet training Director Certificate Program from

, Hosei University , Japan

Thai Institute of Director Association (IOD)
Working Experience

2010 – 2011
2010 – Present
2012 – Present
2012 – Present
2012 – Present
2012 – Present
2012 - Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2014 – Present
2015 – Present

Year as Director

Director Integrated Components Division
Superintendent Stanley Electric Co.,Ltd.
Director , Research & Development & Technology
Superintendent Stanley Electric Co.,Ltd.
Director Thai Stanley Electric PCL.
Director SL Lighting Corporation
Director Tianjin Stanley.Co.thd
Director Stanley Electric U.S.Co.,Inc
Director II Stanley Co.,Inc
Director Asian Stanley International Co.,Inc.
Director Stanley Electric Sales of India PVT.Ltd.
Director Stanley Electric Trading
(Shenzhen) Co.,Ltd.
Director Stanley Electric Holding
Asia-Pacific PTE .Ltd.
Director Stanley Electric Korea Co.,Ltd.
Director Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd.
Director Vietnam Stanley Electric Co., Ltd.
Director Lumax Industrial Ltd.
Director PT.Indonesia Stanley Electric Co., Ltd.
Director Tianjin Stanley Electric Technology Co.,Ltd.

2012 – present or 5 years

Current position Director /
Management in other organization
Listed Company

None

-

Non listed Company and
incorporation or rival .

-

Non listed Company and may
cause conflict of interest during
the past 2 years

Stanley Electric Co.,Ltd. , SL Lighting Corporation
Tianjin Stanley.Co.Ltd. , Stanley Electric U.S.Co.,Inc
II Stanley Co.,Inc , Asian Stanley International Co.,Inc.
Stanley Electric Sales of India PVT.Ltd. , Stanley Electric Trading
(Shenzhen) Co.,Ltd. , Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE .Ltd.
Stanley Electric Korea Co.,Ltd. , Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd.
Vietnam Stanley Electric Co., Ltd. , Lumax Industrial Ltd.
PT.Indonesia Stanley Electric Co., Ltd.
Tianjin Stanley Electric Technology Co.,Ltd.
None

-

Holding of company’s ordinary share
Attendance in meetings during
Year 2016

None
Board meeting 4 times from total 5 times
(By TV Conference – working at Japan)
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Definition of Independent Directors
Thai Stanley Electric Public Company Limited ’s setting definition of Independent Directors to be on a level of the Capital Market
Supervisory Board‘s definitions No. TorChor. 14/2552 No.16 details as follows:
1. Hold not more than 1% of the voting shares in the company, its subsidiaries, associates, or related companies, major
shareholder or person with controlling power over the company, whilst the number of shares held by any related person of such an
independent director must also be counted.
2.

Have not been or are not involved in the management, employees, wage earners, advisors on the payroll of the company ,

its subsidiaries , associates , or equivalent companies , major shareholder or person with controlling power over the company except when
such qualifications have ended for more than two years, provided that such restriction or prohibition shall not apply to an independent
director who has been a government authority , which is the major shareholder of the company or the person having controlling power over
the company.
3.

Are not related by blood or registration as parents, spouses, siblings, or children, spouses of any of the children to members

of the management, major shareholders, those exercising control, or those about to be nominated as members of the management or
those exercising control over the company or subsidiaries.
4.

Do not have and have not any business relationship with the company, subsidiaries, associated companies, major

shareholders or those exercising control over the company in the manner in which independent discretion might be affected, and not be
and have not been a substantial shareholder of or a person having power to control the person that has business relationship with the
company subsidiaries, associated companies, major shareholders or those exercising control over the company unless such an
independent director has not been a person referred to above for at least two years.
Bussiness referred to in the first paragraph above shall meant to include any ordinary course of business or trade for business
engagement purpose , any lease taking or lease out of any property , any transaction relating to asset or service , any financial support or
acceptance of financial support by way of either borrowing , lending , guaranteeing or collateral providing or any other manner similar
thereto that could result to an obligation required to be performed by the applicant or the party thereto in an amount of three percent or
more of the net tangible asset value of the applicant or twenty million baht or more, whichever is lesser. In light of this , the method for
calculating the value of connected transaction pursuant to the Capital Market Supervising Committee’s Notification, Re: Regulations in
respect of an Entering into a Connected Transaction shall be applied mutatis mutandis for the purpose of calculation of such amount of
dept of the applicant, provided that the amount of the dept incurred during the past one year prior to the date on which such a business
relationship with such a business relationships with such person exists:,
5.

Is not and has not been an auditor of the company, subsidiary, associated company, major shareholder or those with

controlling power over the company and not be and have not been a substantial shareholder of , a person having power to control over , or
a partner of any auditing firm or office in which the auditor of the auditor of the company , subsidiary , associated company , major
shareholder or those with controlling power over the company unless such an independent director has not been a person referred to
above for at least two years.
6.

Is not and has not been a professional advisor , including legal or financial advisor who obtains fee more than 2 million baht

a year from the company , subsidiary , associated company , major shareholder or those with controlling power over the company and is
not and have not been a substantial shareholder of , a person having controlling power over , or a partner of any of such professional
service provider firm or office , unless such an independent director has not been a person referred to above for at least two years.
7.

Is not a director appointed as a representative of a director of the company , a representative of a major share holder of the

company , or a representative of a shareholder of the company which is a related person of the major shareholder of the company.
8.

Does not engage in any business with similar nature as that of the company and is competitive with the business of the

company , subsidiary or is not a substantial partner in a partnership , a director participating in any management role , an employee or
officer , an advisor obtaining regular salary from , or a shareholder holding more than one per cent of the voting shares of accompany
engaging in any business with similar nature to the company or subsidiary.
9.
the company

Does not have any characteristics which will inept the ability to provide independent comment or opinion on the operation of
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Directors’ remuneration for year 2017
The Board recommends that the remuneration of the Board of Directors for the year 2017 consideration by compared
with the listed company in The Stock Exchange of Thailand in nearness size or in the same industry in total amount 5,000,000
baht ( same as the previous year ) and payment conditions shall be determined by the Board of Director.
Details of Director’s remuneration as follows:
1. Director Fee
2. Audit Committee Fee
3. Meeting allowance (only those present at the meeting)
In 2016 The company payment for Director Fee and meeting allowance amount 2,545,000 baht and payment for Audit
Committee fee and meeting allowance amount 975,000 baht and total amount 3,520,000 baht , that consistently with the
approved by Shareholders Meeting for year 2016 , details as follows:

Name

Position

Director Fee (Baht)
Director

Audit Committee

Total

Mr.Apichart Lee-issaranukul

Executive Chairman

205,000

205,000

Mr.Koichi Nagano

President

205,000

205,000

Mr.Thanong Lee-issaranukul

Director

205,000

205,000

Mr.Tadao Suzumura

Director

170,000

170,000

Mrs.Pimjai Lee-issaranukul

Director

205,000

205,000

Mrs.Pornthip Sethiwan

Director

205,000

205,000

Mr.Krisada Vissavateeranon

Independent Director and

205,000

405,000

610,000

Audit Committee Chairman
Mr.Chokechai Tanpoonsinthana

Independent Director and Audit Committee

205,000

285,000

490,000

Mr.Suchart Phisitvanich

Independent Director and Audit Committee

205,000

285,000

490,000

Mr.Picharn Sukparangsee

Independent Director

Mr.Katsutoshi Iino *

215,000***

215,000

Director

195,000

195,000

Mr.Toru Tanabe

Director

200,000

200,000

Mr.Katsumi Sumiya

Director

125,000

125,000

Total

2,545,000

Remark Company only has Audit Committee
* Director resigned during the year

** Director appointed during the year

*** Including meeting allowance with Audit Committee

975,000

3,520,000
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Details Auditors remuneration
The Audit Committee considered qualification auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Limited, that due to their
standard working and expert in auditing and well-performed. The audit committee recommend to appointment auditor details as
follows :
1. Miss. Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No.4474 was initialed the Company’s Financial
Statement in fiscal year 2014 - 2016 and/or:
2. Mrs. Unakorn Phruithithada, Certified Public Accountant (Thailand) No.3257, was initialed the company’s Financial
Statement in fiscal year 2012 – 2013 and/or :
3. Mr. Prasit Yuengsrikul , Certified Public Accountant (Thailand) No.4174 not yet initialed the Company’s Financial
Statement
4. Mr. Vichien Khingmontri , Certified Public Accountant (Thailand) No.3977 not yet initialed the Company’s Financial
Statement
be appointed as the Company's auditors, any one being authorized to conduct the audit and express an opinion on the
annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited
is authorized to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to carry out the work
and the auditor offered the auditor fee for end of 31st March , 2018. As follows:

2018
Annual Audit Fee the Year ending
31 March
Review of Quarterly Financial Statement
3 Quarterly

2017

1,069,600

Baht

980,400

Baht

(326,800.- per quarterly)

Total

1,069,600

Baht

980,400

Baht

(326,180.-per quarterly)

2,050,000

Baht

2,050,000

Baht

Review of promotional privileges
BOI ( per 1 certificate)

115,500

Baht

115,500

Baht

Review of Vietnam Stanley’s Financial Statement

200,000

Baht

The audit fee in review the financial statement and reviewing compliance with conditions of BOI promotion certificate
rate same as the previous year .
Out of pocket expenses which may arise in connection with the work will be reimbursed on an actual incurred basis.
The proposed auditors and PricewaterhouseCoopers ABAS Limited has no relationship or conflict of interest with the
Company, the Management of the Company, Major Shareholders or Related Persons of the said persons
.

The Auditor data in associates company
Lao Stanley Co.,Ltd. , not appointed outside auditor same as the Company because of the government of Lao P.D.R.
will assigned to officers of The Tax Department to reviewed and audited the financial statements of company whose registration in
Lao P.D.R by themselves. The Board of director assigned the management whose be a director in Lao Stanley to reviewed the
financial statement.
Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. , appointed auditor from PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited since their
establishment in 1996, that the same group with the Company’s auditor.
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Documents or evidence showing an identity of the shareholder
or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting
The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good
practices for holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This
will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that
an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the
shareholder entitled to attend the meeting, which should be observed by the shareholders, would improve
transparency, be fair and provide benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive
any of these requirements for some of the shareholders on a case-by-case basis, at the Company’s sole
discretion.
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

Natural person
Thai nationality
(a)
identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer); or
(b)
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in
case of a foreigner) of the proxy.
Non-Thai nationality
(a)
passport of the shareholder; or
(b)
in case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
Juristic person
Juristic person registered in Thailand
(a)
corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of
Commerce; and
(b)
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s)
the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
Juristic person registered outside of Thailand
(a)
corporate affidavit; and
(b)
identification card or passport (in case of foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the
proxy form including identification card or passport (in case of foreigner) of the proxy.

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or
executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.
Proxy
The Company send proxy form that according to Regulation of the Department of Business Development ,
Ministry of Commerce , there are 1 form as follows:
1. Form B : Specific Proxy Form
The shareholders not be able to attend the Meeting may appoint a person as your Proxy as follows :
1. Complete only one of above Proxy Form
2. Authorize a person or an Independent Director to attend and vote at the Meeting on your behalf by
specifying the name with detail of person to be your proxy , details of Independent Director who not related in
Agenda Director at Attachment No.8
3. Duty Stamp 20 baht , for your convenience the Company will facilitate in affixing the duty stamp when
registration to attend the Meeting.
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4. In case of many shareholder appointment one person to attend the Meeting , the proxy can send
a copy of name list of shareholders to recheck number of share holding before the Meeting 1 day by fax to
Investor Relations , Fax No. 0-2581-5397, 0-2581-4502.
5. The commencement for registration to attend the Meeting will be from 02.00 p.m. of date 7 July
2017 , the Shareholders or the Proxy holders authorized can registration with document support at above time.

Voting
1. A voting by one share will count as one vote, for approval , disapproval or abstention. The allocation
of voting can allowed.
2. In general case : majority vote of the meeting of the total number of votes of shareholders , in case of
tie of votes , the Chairman of the meeting shall have a deciding vote.
3. In other case : which the laws or the Company’ s Articles of Association provided otherwise : the vote
shall be in accordance with the laws or the Company’s Articles of Association. The Chairman of the meeting shall
inform the Meeting before voting each Agenda.
4. Any Shareholder or the Proxy having any special interest in a matter shall not be permitted to vote on
such matter and may be invited by the Chairman of the Meeting to temporarily leave from the meeting , except for
voting on election of the Directors.
5. The voting cards would be distributed to the shareholders present in person and the proxy holders
authorised to vote on the shareholder's behalf at the Meeting only
-The number of votes for which each shareholder was eligible would be equal to the number of shares
held by himself or herself.
- If the shareholder present in person or by proxy wished to vote against or to abstain from voting, he or
she must show the hand and mark a voting card which the Company's official distributed at the registration desk.
After marking the voting card, the shareholder must submit the voting card to the Company's official for vote
counting.
The number of the votes against and abstentions would be deducted from the total number of votes
cast by the shareholders present at the Meeting. Finally, the balance would be treated as the number of
affirmative votes in favor of the relevant matter. If the voting majority to approval and accordance with the
Company’s Article of Association in item voting , the Meeting would be considered as having resolved or
unanimously resolved to approve that matter.
- If any shareholder had an interest in any matter which the Meeting was going to consider, thereby
making him or her not entitled to vote on that matter, the number of votes for which that interested shareholder
was eligible would automatically be deducted from the total of the votes cast by the Meeting.
- In Agenda appointment Director , the voting shall voting in one by one voting that to consistent with the
good practice for the Annual General Shareholders Meeting.
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- Translation Company’s Articles of Association concerning the Shareholders Meeting
31) The general shareholders’ meeting of the Company shall be held in the area where the registered office of the Company is
located or at any adjacent provinces or any other places as prescribed by the Board of Directors.
32) A shareholders’ meeting shall be held at least once in every twelve months. This meeting shall be called “General or Ordinary
Meeting”. The general meeting shall be held within four months from the end of accounting period of the Company.
Any other shareholders’ meeting shall be called “Extraordinary Meeting”.
The Board of Directors may summon an extraordinary meeting whenever they think fit or the shareholders holding not less than
one-fifth of total shares sold or shareholders of at least twenty five persons, holding not less than one-tenth of total shares sold,
request in writing to the Board of Directors the summoning of an extraordinary meeting. The requisition must clearly specify the
object for which the meeting is required to be summoned. The Board of Directors shall hold the meeting within 1 month from the
date of receiving such request.
33) In summoning a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare the notice of summoning of a meeting indicating the
place, date, time, agenda, comments of the Board of Directors, and matters to be proposed to the meeting together with
appropriate details by clearly specifying that such matter is for acknowledgement, for approval, or for consideration and send the
notice with the Board of Directors’ opinion on such matters to the shareholders and the Registrar not less than 7 days prior to
the meeting date.
Such notice must also be published in a newspaper for 3 consecutive days at least 3 days prior to the meeting date.
34) In a shareholders’ meeting, there must be at least 25 shareholders or one-half of the total shareholders holding not less than
one-third of the total shares sold presented in persons or by proxies (if any) attending the meeting in order to constitute a
quorum.
At any shareholder meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders
attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholder meeting was called as a result of a request by the
shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the
meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven
days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.
35) In any shareholders’ meeting, any shareholder is entitled to appoint a proxy (sui juris person) to represent him at the meeting
and having the right to vote.
The instrument appointing a proxy shall be made in writing, having a signature of the proxy in accordance with forms prescribed
by the Public Company’s Registrar, and at least, shall have the following particulars:
(a) the amount of shares held by such shareholders;
(b) the name of the proxy;
(c) the meeting which the proxy is appointed to attend and vote.
36) In the shareholders’ meeting, the Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the meeting. In the event the
Chairman is absent or is unable to discharge his duties, the meeting shall elect a Chairman from any one of the shareholders
present in the meeting.
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37) In every shareholders’ meeting, all shareholders shall have one vote for each share they hold.
A shareholder who has, in a resolution, a special interest may not vote on such resolution, except for the appointment of
Directors.
A resolution of any shareholders’ meeting shall be passed by a majority votes of all the shareholders attending the meeting and
having the right to vote, except in the following cases, a resolution of not less than three-fourth of the votes of the shareholders
attending the meeting and having the right to vote is required;
(a) selling or transferring the Company’s business whether in whole or in substantial part to any other persons;
(b) purchasing or accepting the transfer of the business of any other public or private company;
(c) entering into, amending or terminating any agreement, in whole or in substantial part, concerning the lease of the business
of the Company; assigning any person to manage the Company’s business, or merging the Company’ business with other
persons for the purpose of profit and loss sharing.
38) The businesses to be transacted at the general meeting shall be as follows:
(1) To consider and approve the previous minutes of the general meeting;
(2) To consider the report of the Board of Directors regarding the Company’s
businesses in the previous year;
(3) To consider and approve a financial statement;
(4) To consider the appropriation of profit;
(5) To elect the Directors replacing those who must be retired by rotation;
(6) To appoint an auditor;
(7) To consult any business to be proceeded;
(8) Other business.
Qualification , Procedures of election and retire of directors
13)

The Company shall have a Board of Directors comprised of at least 5 persons as elected by the
shareholders’ meeting. A Director needs not to be a shareholder of the Company. The Board of Directors shall elect a Director to
be Chairman, and may elect Vice Chairman, Managing Director and any other positions as they see fit. At least half of the
Directors shall be residents in the Kingdom.

14)

The shareholders’ meeting shall appoint the Directors in accordance with the following criteria
and procedures:
(1) Each shareholder shall have one vote for each share;
(2) Each shareholder shall exercise all votes applicable under (1) for the appointment of one or more Directors, provided that
the votes of any shareholder shall not be divisible;
(3) Persons who obtain the highest vote and the next highest votes (in descending order) shall be appointed as Directors in
order to fill the number of positions of Directors required to be appointed at that time. In the case where more than one
person obtains equal votes, and the number of Directors with such votes exceeds the remaining number of Directors
positions to be appointed, the Chairman shall have a casting vote in respect of those with equal votes.

16)

At every annual general meeting, one-third (1/3) of the Directors, or, if their number is not a
multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3) must retire from office.
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The Directors retiring on the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In the
subsequent years, the Director who holds office for the longest period shall retire.
A retiring Director is eligible for re-election.
20) The shareholder’s meeting may resolve to remove any Director from the office before the expiration of his period of office by having
votes of not less than three-fourth of the number of shareholders attending the meeting and having the rights to vote and holding
not less one half of the shares held by all the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
Remuneration
15) The Directors’ remuneration and consideration shall be fixed by the shareholders’ meeting.
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Details Independent Director who not having any special interest in the Agenda election directors as
Name

Mr. Suchart Phisitvanich

Position in the Company

Independent Director and Audit Committee

Age

71 Years

Address

198/15 Vibavadee Rangsit Soi 22 , Chatujak , Bangkok 10900

Education Degree

Master Degree
Electrical Engineering
Louisiana Tech University , U.S.A.
Bachelor Degree Electrical Engineering
Chulalongkorn University

Training

Directors Certification Program , Financial Statement for Director
Thai Institute of Director Association

Working Experience

1968 - 1970

Current Positions Director
Attendance in meetings during Year 2016
Holding of company’s ordinary share
Criminal offense record during the past 10
years
Current position Director / Management in
other organization
-Listed Company
-Non listed Company and incorporation or rival .
-Non listed Company and may cause conflict of
interest during the past 2 years
Having relationship in any of these
characteristics to company , parent
company , affiliated company or any juristic
entity which may cause conflict of interest
to the company during the past 2 years
- Being as a director and participate in business,
or being an officer , employee or consultant
who receive regular salary.
- Being a professional service provider (such as
Auditor or Legal Consultant)
- Having business relationship (buy/sell raw
material / goods / service or giving financial
support or borrowing or lending –
specify size of item)
Having cause conflict of interest in agendas
to proposed in the meeting

Electrical Engineer
Electricity Generating Authority of Thailand.
1972 – 2006 Engineer in Project Monitor Division
Director of BOI unit for industrial linkage Division
Director of Electronic and Electrical Division
Director of Textiles and other Light Industry
Division
Assistant Secretary General of BOI
Senior Executive Investment Advisor
2006 - Present Executive Advisor for the Board
Nava Nakorn Public Company Limited
2006 – Present Quality Manager
Total Solution Management Service Co.,Ltd.
2010 – Present Independent Director
Thai Stanley Electric Public Company Limited
2010 - Present or 7 Year
Board meetings 5 times from total 5 times
Audit Committee 9 times from total 9 times
None
None

None
None
None

None
None
None

None

Attachment 8
Page 2 of 2

Name

Mr. Picharn Sukparangsee

Position in the Company

Independent Director

Age

56 Years

Address

50/183 Krisadanakorn 21 , Bangna-Trad Km.7, Bangkaew , Bangplee ,
Samutprakarn 10540

Education Degree

Master Degree Faculty of Law University of Warwick , England
Master Degree Faculty of Law University of London , England
Bachelor Faculty of Law , Thammasat University
Directors Certification Program
Thai Institute of Director Association

Training
Working Experience

1987 - 2005
2005 – 2015
2010 – Present
2015 – Present

Current Positions Director
Attendance in meetings
during Year 2016
Holding of company’s
ordinary share
Criminal offense record
during the past 10 years
Current position Director /
Management in other
organization
- Listed Company
- Non listed Company and
incorporation or rival .
- Non listed Company and
may cause conflict of
interest during the past 2
years
Having relationship in any of
these characteristics to
company , parent company ,
affiliated company or any
juristic entity which may
cause conflict of interest to
the company during the past
2 years
- Being as a director and
participate in business, or
being an officer , employee
or consultant who receive
regular salary.
- Being a professional
service provider (such as
Auditor or Legal Consultant)
- Having business
relationship (buy/sell raw
material / goods / service or
giving financial support or
borrowing or lending –
specify size of item)
Having cause conflict of
interest in agendas to
proposed in the meeting

Associate / Partner
International Legal Counselors Thailand
Director
Siam City Law Offices Limited
Independent Director
Thai Stanley Electric Public Company Limited
Managing Director Bangkok Global Law Offices Limited

2010 - Present or 7 Year
Board meetings 5 times from total 5 times
None
None

None
None
None

None

Have , Legal Consultant
Have , Thai Stanley Electric Public Company Limited paid Legal consultant fee to
Bangkok Global Law Offices Limited in year 2016 amount 1.48 million baht

None
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Form of Proxy, Form B.
(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550(2007)
-----------------------------------------Stamp Duty

Made at ………………….……………………..……..….

Baht 20

Date……...... Month………….……. Year ………….....
(1) I/We …………………………………………….………..…….………….nationality……..…………….…….…..,
residing/located at No. ………..…….. , ………………..……..Road, Tambol/Kwaeng ………..……………..…..…………,
Amphur/Khet ……………..………….………., Province ………..……………….., Postal Code ………..……………....……
(2) being a shareholder of Thai Stanley Electric Public Company Limited,
holding ……………………… shares in total which are entitled to cast………………………. votes as follows:
ordinary shares: ……………..…….. shares in total which are entitled to cast ……….……….votes; and
preferred shares: ………….……..… shares in total which are entitled to cast ……….……….votes,
(3) I/We wish to appoint
(1) …………………………………………………………………..…………age ………….……...years,
residing/located at No. ……….……, …………………….…Road, Tambol/Kwaeng …………………..……...………,
Amphur/Khet ……….………………., Province ……………..………, Postal Code ………………………………, or
(2) …Mr.Suchart Phisitvanich………..…………………………..…………age …71…….……...years,
residing/located at No. …198/5 , ……Wipavadi Soi 21...…Road, Tambol/Kwaeng ……Chatuchak………...………,
Amphur/Khet …Chatuchak……..…., Province …Bangkok….………, Postal Code ………10900.….………………..
(3) …Mr.Picharn Sukparangsri …………………………………..…………age …56…….……...years,
residing/located at No. …50/183 Krisadanakorn 21, Bangna-Trad Km.7.…Road, Tambol/Kwaeng Bangkaew
Amphur/Khet ……Bangplee…………., Province ……Bangkok ….…, Postal Code ……10540………………………
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
No.1/2017 to be held on 7th July 2017 at 3.00 p.m., at conference room, 3rd Floor, Thai Stanley Electric Public
Company Limited, 29/3 Moo 1 Bangpoon-Rungsit Road, Banklang, Muang, Pathumthanee 12000 or such other date, time
and place as may be adjourned.
(4) I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following
manners:
� Agenda no. 1 re : To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain

� Agenda no. 2 re : To acknowledge the report on the Company’s operating results in respect of the
the previous year.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain
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� Agenda no. 3 re : To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statement
for the year ended 31st March 2017.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain

� Agenda no. 4 re : To consider and approve dividend payment and appropriation of the profit for
1st April 2016 – 31st March 2017.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain

� Agenda no. 5 re : To consider and approve the election of directors replacing those retired
by rotation.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Appointment of the entire board
� Approve

� Disapprove

� Abstain

� Appointment of any director(s)
Name of Director Mr. Apichart Lee-issaranukul
� Approve

� Disapprove

� Abstain

Name of Director Mr. Krisada Visavateeranon
� Approve

� Disapprove

� Abstain

Name of Director Mr. Chokechai Tanpoonsinthana
� Approve

� Disapprove

� Abstain

Name of Director Mr. Toru Tanabe
� Approve

� Disapprove

� Abstain

� Agenda no. 6 re : To consider and approve to determine the directors’ remuneration
for the Year 2017.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain
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� Agenda no. 7 re : To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration.
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain

� Agenda no. 8 re : Other Topics ( if any )
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve

� Disapprove

� Abstain

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy
form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the
shareholder.
(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers
or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then
the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our
instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.
Signed……………………………………….. Grantor

Signed……………………………………….. Grantee

(………………………………………..)

(………………………………………..)

Signed……………………………………….. Grantee

Signed……………………………………….. Grantee

(………………………………………..)

(………………………………………..)

Remarks
1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided
into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional
authorization in the Attachment to Proxy Form B.
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Attachment to Proxy Form B.
A proxy is granted by a shareholder of Thai Stanley Electric Public Company Limited.
For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 to be held on 7th July 2017 at 3.00 p.m.,
at conference room, 3rd Floor, Thai Stanley Electric Public Company Limited, 29/3 Moo 1 Bangpoon-Rungsit Road,
Banklang, Muang, Pathumthanee 12000 or such other date, time and place as may be adjourned.
-----------------------------------------� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Appointment of the entire board
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Appointment of any director(s)
Name of Director …………………………………………………………………………….
� Approve
� Disapprove
� Abstain
Name of Director …………………………………………………………………………….
� Approve
� Disapprove
� Abstain
Name of Director …………………………………………………………………………….
� Approve
� Disapprove
� Abstain
Name of Director …………………………………………………………………………….
� Approve
� Disapprove
� Abstain
Name of Director …………………………………………………………………………….
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve
� Disapprove
� Abstain
� Agenda no. ……………….. re : …………………………………………………………………..
� (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
� (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
� Approve
� Disapprove
� Abstain
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Map of Thai Stanley Electric Public Company Limited
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Service Point No.2

MRT- Chatuchak Park Station

Infront of MRT Exit No.2 that match with BTS Exit No.3
Leave Time 1.30 p.m.
Thai Stanley Staff 2 Persons will support with sign
Contact Mobile Phone no. 081 – 812-3108

Attachment 10
Page 1 of 3

Participant Form for The Annual Shareholder Meeting by company micro bus service.

To The Shareholders
Thai Stanley Electric Public Company Limited focuses on facilitating the shareholder’s meeting to provide
the convenience by supported micro bus service to shareholder . The shareholder who would like to attend the
shareholder annual meeting on date July 7th , 2017 time 3.00 p.m. at 3rd Conference room , Head office ,Thai
Stanley Electric Public Company Limited , please fill the details in this form and send to Investor Relations at Fax
no. 0-2581-5397 , 0-2581-4502 or e-mail : info@thaistanley.com within July 6th , 2016
1. Name……………………………………………………………………. ……………………
Telephone no………………………………………………………………………………...
Being a
 Shareholder
 Proxy from…………………………………………………………………………
2. Would like to attend the meeting by micro bus service point at
MRT – Chatuchak Park Station as time 1.30 p.m.

Remark 1. We reserve the right to attend the meeting and use of micro bus service only shareholder or proxy
2. Please bring this form to show the company staff at the micro bus service point.
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Requirement Form for The Annual Report (Printed Form)

To The Shareholders

Thai Stanley Electric Public Company Limited would like to inform that the shareholders who intention to receive
the Annual Report 2016 in printed Form , please fill the details in form below and send to
Investor Relations
Thai Stanley Electric Public Company Limited
29/3 Moo 1 Bangpoon – Rangsit Road
Banklang , Muang , Pathumthani 12000
Telephone No. 0-2581-5462 extension 118 or 1164
Fax No. 0-2581-5397 , 0-2581-4502
e-mail info@thaistanley.co.th
We will send the Annual Report to you shortly.

Name…………………………………………………………………………………………………………
Address………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Telephone No……………………………………………………………………………………………….
Fax No………………………………………………………………………………………………………..
e-mail address……………………………………………………………………………………………….

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 1 ของ 6
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
1. นายอภิชาต ลีอ้ ิสสระนุกูล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ /
ผู้บริ หารในกิจการอื่น
กิจการบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน

กรรมการ
54 ปี
ปริ ญญาเอก ดุษฎีกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปริ ญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
Director Certificate Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร นักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน รุ่ น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ.2534 – ปั จจุบนั กรรมการ บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)
พ.ศ.2535 – 2556 รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2535 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์ เนชัน่ แนล
พ.ศ.2536 - ปั จจุบนั กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรี ยส์ (ประเทศไทย)
พ.ศ.2536 - ปั จจุบนั รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
พ.ศ.2538 - ปั จจุบนั กรรมการ บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ ้ง
พ.ศ.2539 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริ หาร
บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
พ.ศ.2543 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. ศิริวทิ ย์สแตนเลย์
พ.ศ.2540 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. ไดโดสิทธิผล
พ.ศ.2542 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์
พ.ศ.2543 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริ ค
พ.ศ.2545 – ปั จจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
พ.ศ.2547 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
พ.ศ.2548 – 2559 กรรมการ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
พ.ศ.2549 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริ ค
พ.ศ.2549 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
พ.ศ.2559 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
ปี 2533- ปั จจุบนั หรื อ 27 ปี

บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) , บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
บจก.โสภา-กนก อินเตอร์ เนชัน่ แนล, บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ ้ง
บจก.แปซิฟิค อินดัสตรี ยส์ (ประเทศไทย) , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ,
บจก.ซันโกลด์ โฮลดิ ้ง ,บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ,
บจก. ศิริวทิ ย์สแตนเลย์ ,บจก. ไดโดสิทธิผล , บจก. ลาวสแตนเลย์ ,

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 2 ของ 6
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
(ต่อ)
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัตกิ ารเข้ าประชุมปี 2559

บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) ,บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริ ค ,
สมาคมสโมสรนักลงทุน , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริ ค
ไม่มี
5.87%
คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หารใน
กิจการอื่น
กิจการบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น ที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

กรรมการอิสระ
67 ปี
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University JAPAN
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University JAPAN
Director Certification Program , Audit Committee Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริ หาร
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (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 18 ปี

บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บริ ษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์)
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทใหญ่ /
บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2
ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วม
ไม่เป็ น
ในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 3 ของ 6
2.เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ การให้
กู้ยืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน–ระบุ

ไม่เป็ น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัตกิ ารเข้ าประชุมปี 2559

ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้

3. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หารใน
กิจการอื่น
กิจการบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น ที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทใหญ่ /
บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2
ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ างหรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

ไม่มี

กรรมการอิสระ
69 ปี
ปริ ญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis &
Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)
ปริ ญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA
ปริ ญญาตรี 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
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (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 17 ปี

บมจ.แอ๊ ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
บจก.วิทย์คอร์ ป โปรดักส์
ไม่มี

ไม่เป็ น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 4 ของ 6
2.เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ การให้
กู้ยืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน–ระบุ

ไม่เป็ น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัตกิ ารเข้ าประชุมปี 2559

ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้

4. นายโทรุ ทานาเบะ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

ไม่มี

กรรมการ
58 ปี
ปริ ญญาตรี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN
ยังไม่เข้ ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division
Superintendent
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริ ค
พ.ศ.2554 – ปั จจุบนั กรรมการ Research & Development &
Technology Superintendent
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค
พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. เอสแอล ไลท์ติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย์
พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค ยูเอส
พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก.ไอไอ สแตนเลย์
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์ เนชัน่ แนล
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริ ค เซลส์ ออฟ
อินเดีย พีวีที
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค เทรดดิ ้ง
(เซินเจิ ้น)
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค โฮลดิ ้ง
เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค โคเรี ย
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค
(เอเชีย แปซิฟิค)
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริ ค
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 5 ของ 6
พ.ศ.2557- ปั จจุบนั กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเลคทริ ค
พ.ศ.2558-ปั จจุบนั กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริ ค
เทคโนโลยี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หารใน
กิจการอื่น
กิจการบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น ที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2555 – ปั จจุบนั เท่ากับ 5 ปี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ประวัตกิ ารเข้ าประชุมปี 2559

ไม่มี

ไม่มี
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค , บจก. เอสแอล ไลท์ติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
บจก. เทียนจิน สแตนเลย์ ,บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค ยูเอส
บจก.ไอไอ สแตนเลย์ , บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริ ค เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค เทรดดิ ้ง (เซินเจิ ้น)
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค โฮลดิ ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค โคเรี ย บจก.สแตนเลย์อิเลคทริ ค
(เอเชีย แปซิฟิค) , บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริ ค
บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเลคทริ ค
บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริ ค เทคโนโลยี

ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้
(โดย TV Conference – ปฏิบตั ิหน้ าทีท่ ี่ประเทศญี่ปน)
ุ่

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้ า 6 ของ 6
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ได้ กาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้ เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้ อ (16)
หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย 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 ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ 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 พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ 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
ั ญา
มีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 อบบัญชีข องบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ 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
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ หารทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่
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 นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการเสนอค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ เป็ นบริ ษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกันหรื ออยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 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 2559 ที่ผา่ นมา ได้ มกี ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 2,545,000 บาท
และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน 975,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน
3,520,000 บาท เป็ นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้ อนุมตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริ ษัท

1. นายอภิชาต ลี ้อิสสระนุกูล
2. นายโคอิจิ นางาโนะ
3. นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
4. นายทาดาโอะ ซูซูมรู ะ **
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
13. นายคาสึมิ สึมิยะ*
รวม

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

205,000
205,000
205,000
170,000
205,000
205,000
205,000
205,000
205,000
215,000***
195,000
200,000
125,000
2,545,000

หมายเหตุ บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ
* กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการแต่งตังระหว่
้
างปี
*** รวมค่าเบี ้ยประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รวม

405,000

205,000
205,000
205,000
170,000
205,000
205,000
610,000

285,000
285,000

975,000

490,000
490,000
215,000
195,000
200,000
125,000
3,520,000
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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 2560 (เคย
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี บัญชี 2557 - 2559) และ/หรื อ
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 (เคยลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทปี บัญชี 2555 – 2556) และ/หรื อ
3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 (ยังไม่
เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) และ/หรื อ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 (ยังไม่เคยลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
ในนามบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PWC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึง่
เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
สาหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ที่บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอ
เอส จากัด เสนอมา ดังนี ้
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
3 ไตรมาส เป็ นเงิน

รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้ รับ
บัตรส่งเสริ มการลงทุน ต่อ 1 บัตร
ค่าสอบทานงบการเงินเวียตนามสแตนเลย์

2561
1,069,600.- บาท
980,400.- บาท
(ไตรมาสละ 326,800
บาท)
2,050,000.- บาท
115,500 บาท
200,000 บาท

2560
1,069,600 บาท
980,400 บาท
(ไตรมาสละ 326,800
บาท)
2,050,000.- บาท
115,500 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 และค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน ประจาปี
2560 คิดในอัตราเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
สาหรับค่าใช้ จา่ ยที่อาจเกิดขึ ้นอันเกี่ยวเนื่องกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้ จ่าย ดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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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 ษัทดังกล่าวเป็ 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)
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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
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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 7 กรกฎาคม 2560 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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
หน้ า 2 ของ 2
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

เอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระที่ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559
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
71 ปี
198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจกั ร , เขตจตุจกั ร , กรุงเทพฯ 10900
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program , Financial Statement for Director
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 7 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

ชื่อ
ตาแหน่ งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่

นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ
56 ปี
50/183 หมูบ่ ้ านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ตาบลบางแก้ ว ,
อาเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์ ริค ,ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

พ.ศ.2530 – 2548

การดารงตาแหน่ งกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559

2553 – ปั จจุบนั เท่ากับ 7 ปี
คณะกรรมการบริ ษัท
: เข้ าประชุม 5 ครัง้ จากทังหมด
้
5 ครัง้

การถือหุ้นในบริษัท
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ

ไม่มี
ไม่มี

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 การ
ให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด
ของรายการ)
การมี / ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม

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

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
เป็ น ให้ บริ การทางกฎหมาย
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จา่ ยค่าบริ การทางกฎหมาย แก่ บริ ษัท สานักงาน
กฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จากัด ในปี 2559 จานวนเงิน 1.48 ล้ านบาท

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

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

เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ....................
(1) ข้ าพเจ้ า............................................................................................................สัญชาติ...........................
อยูบ่ ้ านเลขที่..............................ถนน...................................................ตาบล/แขวง...........................................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์....................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม...............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.........................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)...........................................................................................................................อายุ.........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่............................................ถนน..............................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................................หรื อ
(2).......นายสุชาติ พิศิษฐวานิช ....................................................................................อายุ...71.................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่......198/5.....................ถนน.......วิภาวดีรังสิต ซอย 22.....................ตาบล/แขวง....จตุจกั ร ...............................
อาเภอ/เขต.......จตุจกั ร......................จังหวัด......กรุงเทพมหานคร ..............................รหัสไปรษณีย์......10900.......................
(3).......นายพิจารณ์ สุขภารังษี ....................................................................................อายุ.....56............ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 50/183 หมูบ่ ้ านกฤษดานคร21 ถนน..ถนนบางนา-ตราด กม.7..........ตาบล/แขวง...บางแก้ ว...............................
อาเภอ/เขต........บางพลี................จังหวัด..จังหวัดสมุทรปราการ........................รหัสไปรษณีย์........10540.........................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันศุกร์ ท่ ี 7 กรกฎาคม 2560 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 1/2559
� (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 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 2560 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 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560
(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 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 นายอภิชาต ลี ้อิสสระนุกลู
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นายโชคชัย ตังพู
้ ลสินธนา
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
4. ชื่อกรรมการ นายโทรุ ทานาเบะ
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย

� งดออกเสียง
� งดออกเสียง
� งดออกเสียง
� งดออกเสียง
หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า
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� วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
� (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 2560 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
(...........................................................)

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................)

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9
ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องประชุม บริ ษัท 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 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 2560 ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 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 6 กรกฎาคม 2560

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 2559 (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...................................................................................................................

