




































สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  
หน้า 1 ของ 6 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  1.   นายอภชิาต  ลีอ้ิสสระนุกูล   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
อายุ 54 ปี 
วฒุิทางการศกึษา 
 
 
 

ปริญญาเอก ดษุฎีกิตตมิศกัดิ ์วศิวกรรมอตุสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ 
ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Director Certificate Program  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการ
ลงทนุ รุ่น 1  สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม (วธอ)  กระทรวงอตุสาหกรรม 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2534 – ปัจจบุนั   กรรมการ    บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2535 – 2556       รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ    บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
พ.ศ.2536 - ปัจจบุนั     กรรมการ   บจก. แปซฟิิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2536 - ปัจจบุนั     รองประธาน   มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
พ.ศ.2538 - ปัจจบุนั     กรรมการ   บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิง้  
พ.ศ.2539 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการบริหาร  
                                       บจก. เอเช่ียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
พ.ศ.2543 – ปัจจบุนั    กรรมการ   บจก. ศริิวทิย์สแตนเลย์  
พ.ศ.2540 – ปัจจบุนั    กรรมการ   บจก. ไดโดสิทธิผล  
พ.ศ.2542 – ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ   บจก. ลาวสแตนเลย์  
พ.ศ.2543 – ปัจจบุนั    กรรมการ   บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค  
พ.ศ.2545 – ปัจจบุนั    กรรมการ   สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
พ.ศ.2547 – ปัจจบุนั    กรรมการบริหาร  สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
พ.ศ.2548 – 2559        กรรมการ   สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ.2549 – ปัจจบุนั    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
พ.ศ.2549 – ปัจจบุนั    กรรมการ  บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2559 – ปัจจบุนั    กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                  คา่ตอบแทน   บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ 

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ปี 2533- ปัจจบุนั หรือ 27 ปี   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
  กิจการบริษัทจดทะเบียน 
  กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 

 
 
บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) , บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ 
บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล, บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิง้  
บจก.แปซฟิิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) , มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย , 
 บจก.ซนัโกลด์ โฮลดิง้  ,บจก. เอเช่ียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่แนล ,  
บจก. ศริิวทิย์สแตนเลย์  ,บจก. ไดโดสิทธิผล   , บจก. ลาวสแตนเลย์ , 
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กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
   (ตอ่) 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย) ,บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค  ,  
สมาคมสโมสรนกัลงทนุ  , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อเิลคทริค  
ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.87%  
ประวตักิารเข้าประชมุปี 2559 คณะกรรมการบริษัท  5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้  
 

 
2.   นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
อายุ 67  ปี 
วฒุิทางการศกึษา ปริญญาโท   วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ   คณะวศิวกรรมศาสตร์   

Kyoto University   JAPAN 
ปริญญาตรี   วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ   คณะวศิวกรรมศาสตร์   
Kyoto University  JAPAN 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 

Director Certification Program  , Audit Committee Program  -    
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2518 – 2550       อาจารย์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   
                                  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.2540 – 2557       กรรมการบริหาร    
                                  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
พ.ศ.2542 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    
                                  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  
พ.ศ.2550 – 2557       อธิการบดี   สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น 
พ.ศ.2552 – ปัจจบุนั    กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั    กรรมการ  บจก.วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์)                           

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2542 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 18 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
บมจ.เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด)์ 
ไม่มี 

 

 
การมีส่วนได้เสียกบับริษัท /บริษัทใหญ่ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลที่
อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 
ปีท่ีผ่านมา  
  1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือ           
ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  
 

 
 
 
 
 
ไม่เป็น 
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 2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ                 
(เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่น
การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน-ระบ ุ              
ซือ้/ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ การให้ 
กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน–ระบ ุ         

ไม่เป็น 
 
 
ไม่มี 
 
 

 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

 
ไม่มี 

 

ประวตักิารเข้าประชมุปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

 

 
3.   นายโชคชัย  ตัง้พูลสินธนา   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
อายุ 69 ปี 
วฒุิทางการศกึษา ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis &  

 Financial)  University Of Wisconsin (Madison Campus)  
ปริญญาโทวศิวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , USA   
ปริญญาตรี วศิวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 

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 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   
                                บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2546 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                 บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี  
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
                                 บจก.วทิย์คอร์ป โปรดกัส์  

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2543 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 17 ปี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี  
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดกัส์ 
ไม่มี 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท /บริษัทใหญ่ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลที่
อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 
ปีท่ีผ่านมา  
  1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือ           
ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  

 
 
 
 
ไม่เป็น 
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 2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ                 
(เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ(เช่น
การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน-ระบ ุ              
ซือ้/ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ การให้ 
กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน–ระบ ุ 
         

 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  

ประวตักิารเข้าประชมุปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

 

 
4.   นายโทรุ  ทานาเบะ   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
อายุ 58 ปี 
วฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี,  คณะวศิวกรรมศาสตร์  Hosei University  JAPAN 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 

ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2553 – 2554    กรรมการ Integrated Components Division  
                               Superintendent 
                               บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค  
พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ Research & Development &  
                                Technology  Superintendent 
                                บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. เอสแอล ไลท์ติง้ คอร์ปอเรชัน่  
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย์  
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค ยเูอส  
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก.ไอไอ สแตนเลย์  
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชัน่แนล 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค เซลส์ ออฟ  
                                               อินเดีย พีวีที 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค เทรดดิง้  
                                               (เซนิเจิน้) 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค โฮลดิง้ 
                                               เอเชีย-แปซฟิิค พีทีอี 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  โคเรีย 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  
                                               (เอเชีย แปซฟิิค) 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.ลแูมกซ์ อินดสัทรี 
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พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเลคทริค 
พ.ศ.2558-ปัจจบุนั     กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริค  
                                เทคโนโลยี  
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 5 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
ไม่มี 
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  ,  บจก. เอสแอล ไลท์ติง้ คอร์ปอเรชัน่  
บจก. เทียนจิน สแตนเลย์  ,บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค ยเูอส  
บจก.ไอไอ สแตนเลย์  , บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชัน่แนล 
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค เซลส์ ออฟ  อินเดีย พีวีที 
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค เทรดดิง้  (เซนิเจิน้)   
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค โฮลดิง้ เอเชีย-แปซฟิิค พีทีอี 
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  โคเรีย  บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  
(เอเชีย แปซฟิิค)  , บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 
บจก.ลแูมกซ์ อินดสัทรี , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเลคทริค 
บจก.เทยีนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริค  เทคโนโลยี 
 
ไม่มี 
 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ประวตักิารเข้าประชมุปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 4   ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

(โดย TV Conference  – ปฏิบตัิหน้าทีท่ี่ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทจ.4/2552  ข้อ (16) 
หลกัเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดงันี ้  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี 
อ านาจควบคมุบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และ  
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเพ่ือเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า  
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญา
มีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต ่3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ 
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นราย 
ใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกบัการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ซึง่เป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนัหรืออยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัทฯ  และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560   เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เทา่กบัปีที่ผา่นมา) โดย
เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ในการจา่ยให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท 
องค์ประกอบค่าตอบแทน  ประกอบด้วย 

1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
2. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
3. คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมการประชมุ) 

ในปีบญัชี 2559 ที่ผา่นมา ได้มกีารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน 2,545,000 บาท  
และจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและคา่เบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงิน  975,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
3,520,000 บาท เป็นไปตามที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้อนมุตัิไว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 

1. นายอภิชาต  ลีอ้ิสสระนกุูล ประธานกรรมการ 205,000  205,000 

2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 205,000  205,000 
3. นายทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู กรรมการ 205,000  205,000 
4. นายทาดาโอะ  ซูซูมรูะ **  กรรมการ  170,000  170,000 

5. นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนกุลู           กรรมการ 205,000  205,000 
6. นางพรทพิย์   เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 205,000  205,000 
7. นายกฤษดา  วศิวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
205,000          405,000 610,000 

8. นายโชคชยั ตัง้พลูสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 205,000 285,000 490,000 
9. นายสุชาต ิ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 205,000 285,000 490,000 
10. นายพิจารณ์  สขุภารังษี   กรรมการอิสระ 215,000***  215,000 

11. นายคะซโึทชิ  อีโนะ  กรรมการ 195,000  195,000 
12. นายโทรุ  ทานาเบะ              กรรมการ 200,000  200,000 

13. นายคาสมึิ  สมึิยะ* กรรมการ  125,000  125,000 
รวม  2,545,000 975,000 3,520,000 

 
หมายเหต ุ   บริษัทไม่มีคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ 
                  * กรรมการลาออกระหวา่งปี     ** กรรมการแตง่ตัง้ระหวา่งปี    
                  *** รวมคา่เบีย้ประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคณุสมบตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมช่ืีอเสยีงในด้านการตรวจสอบและมเีครือขา่ยในระดบัสากล จงึเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทดงักลา่ว ดงันี ้     

 1. นางสาววราภรณ์  วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560   (เคย
ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทปีบญัชี 2557 - 2559) และ/หรือ 

2. นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2560  (เคยลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทปีบญัชี 2555 – 2556)     และ/หรือ   

3. นายประสทิธ์ิ เยื่องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  (ยงัไม่
เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ   

4. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 (ยงัไมเ่คยลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  

ในนามบริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึง่
เป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

ส าหรับคา่ตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ 31 มีนาคม 2561 ที่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส  จ ากดั เสนอมา ดงันี ้
 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ 2561 

 
  2560  

      ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   1,069,600.- บาท   1,069,600 บาท  
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส       
      3 ไตรมาส เป็นเงิน   980,400.- บาท   980,400  บาท  
 (ไตรมาสละ 326,800 

บาท) 
  (ไตรมาสละ 326,800 

บาท) 
 

    รวมคา่ตรวจสอบงบการเงิน  2,050,000.- บาท   2,050,000.-  บาท  
คา่ตรวจสอบเก่ียวกบักิจการท่ีได้รับ           
บตัรสง่เสริมการลงทนุ  ตอ่ 1 บตัร                         115,500 บาท   115,500  บาท  
คา่สอบทานงบการเงินเวียตนามสแตนเลย์       200,000 บาท   
 
    คา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 และคา่ตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ ประจ าปี 
2560 คิดในอตัราเดยีวกบัปีที่ผา่นมา   

ส าหรับคา่ใช้จา่ยที่อาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่องกบังาน จะคดินอกเหนือจากคา่ใช้จ่าย ดงักลา่วข้างต้น 
ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอข้างต้นไมม่ีความสมัพันธ์ หรือสว่นได้เสยีกบั

บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีในบริษัทร่วม เป็นดงันี ้

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จ ากดั  มิได้มีผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานเดยีวกบับริษัทฯ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ไมไ่ด้ก าหนดให้มีการตรวจสอบบญัชีโดยผู้สอบบญัชีภายนอก  แตไ่ด้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ก ากบัดแูลด้านการเก็บภาษี ไปด าเนินการตรวจสอบภายหลงัจากที่ได้รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัท
ดงักลา่ว คณะกรรมการมอบหมายให้ตวัแทนฝ่ายบริหารของบริษัทท่ีไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทดงักลา่วเป็นผู้สอบ
ทานงบการเงิน 

บริษัท เวียตนาม สแตนเลย์ จ ากดั ใช้ผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานเดียวกบับริษัท คือ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์สเฮาส์คู
เปอร์ส (เวยีตนาม) จ ากดั มาตัง้แตเ่ปิดด าเนินการ (พ.ศ.2539) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีด่ีซึง่จะเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้บริษัทฯ จงึขอสงวนสทิธิที่
จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่
บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(1) กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง : บตัรประจ าตวัของผู้ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ 
หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

(2) กรณีมอบฉนัทะ : หนงัสอืมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(1) กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(2) กรณีมอบฉนัทะ  : หนงัสอืมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรอง
ความถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนติิบคุคลนัน้ที่ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของบคุคลผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่รับรองความถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ ที่ได้ลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมกีาร

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
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วิธีการมอบฉันทะ 
 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 1 แบบ 

คือ     แบบ ข.    ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ  ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะโดยด าเนินการดงันี  ้
                1.    เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นหรือแบบอื่นเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ 

  2.   มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือ เลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ที่ไมม่ี   
สว่นได้เสยี ในวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย  8) 

3. อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

4. กรณีที่มีผู้มอบฉนัทะหลายรายให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถสง่ส าเนามาให้ 
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจสอบข้อมลูจ านวนหุ้น เป็นการลว่งหน้าประมาณ 1 วนั โดยสามารถสง่ทางโทรสารมาที่ แผนกนกั
ลงทนุสมัพนัธ์  โทรสาร 0-2581-5397  หรือ 0-2581-4502 

5. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี 
ประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ของวนัท่ี  7  กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป 

อนึง่ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนน 
เสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนทีต่น
ถืออยู ่ เว้นแตเ่ป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค เทา่นัน้  
 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
 

                 1.  การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง โดยอนญุาตให้แบง่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง 
                 2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง 
เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ตา่งจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม  
ข้อก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
                  4. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดมีสว่นได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเร่ืองหนึง่เร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสยีง  
เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 5.  การออกเสยีงลงคะแนนกระท าได้โดยการใช้บตัรลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 
ด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะทีไ่ด้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในห้องประชมุเทา่นัน้ โดย 
   -   ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

        -   ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสยีง  “ไมเ่ห็นด้วย“ หรือ “งดออกเสยีง”  ขอให้ผู้   
            ถือ หุ้นยกมือและออกเสยีงลงมติในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน เมือ่เรียบร้อยแล้ว  
            ให้สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะน าคะแนนเสยีงที่  “ไมเ่ห็นด้วย“  
            และ  “งดออกเสยีง “ ดงักลา่วไป หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ จ านวนเสยีงสว่นท่ีเหลอื 
            จะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ๆ  หากคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เห็นด้วยและ 
            เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท  ในเร่ืองคะแนนเสยีง ให้ถือวา่ที่ประชมุ “เห็นด้วย” หรือ อนมุตัิ ในวาระนัน้ ๆ  
        -  หากในวาระใดมีผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี และไมม่ีสทิธิ ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะหกั 
           คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 
        -  วาระแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นจะลงคะแนนเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบคุคล 
            คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 31.  การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 32.  กรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกวา่ “ประชมุ
สามญั”  การประชมุสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวสิามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตเ่หน็สมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคนซึง่มีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการประชมุวิสามญัก็ได้ โดยใน
หนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ชดัเจนคณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 33.  ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ ความเหน็ของคณะกรรมการ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย
ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิ หรือเพ่ือพิจารณารวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 
และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ อนึง่ค าบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่วนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 
 ข้อ 34.  การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนัด
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 35.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนซึง่บรรลนิุตภิาวะแล้วเข้าประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ 
 การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 36.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ   ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี 

ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ที่มาประชมุขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุนัน้แทน
 ข้อ 37.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตักิิจการใด ๆ ในท่ีประชมุใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลือกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุซึง่กิจการท่ีทางบริษัทได้ด าเนินการไป

ในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาและอนมุตังิบการเงิน 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(5) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(6) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(7) ปรึกษากิจการท่ีจะจดัท าด าเนินงานตอ่ไป 
(8) เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 13.   บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่  ซึง่ที่ประชมุใหญ่แหง่ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ขึน้จากผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอ่ืนซึง่มิใช่  

เป็นผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และต าแหน่งอ่ืนตามที่เหน็เหมาะสมด้วยก็ได้  
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

 
ข้อ 14.   ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี  ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือ หลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 16.   ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3)  

โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ใน
สาม (1/3) 

  
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใด 
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 
ข้อ 20.   ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน 

เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึง่ ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ข้อ 15.   บ าเหน็จ และคา่ตอบแทนกรรมการ ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 



เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถอืหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ        นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  และ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 71  ปี 
ที่อยู่ 198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตจุกัร , เขตจตจุกัร , กรุงเทพฯ 10900 
คุณวุฒิการศึกษา 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัหลยุส์เซียนาเทค  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Director Certification Program , Financial Statement  for Director 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2511 –  2513  วิศวกร   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  
พ.ศ.2515 –  2549  นายชา่งโท กองตรวจสอบ 
                              ผู้อ านวยการหน่วยพฒันาการเชื่อมโยงอตุสาหกรรม 
                              ผู้อ านวยการกองสง่เสริมอตุสาหกรรม 
                                อีเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้า 
                               ผู้อ านวยการกองสง่เสริมอตุสาหกรรมเบา 
                               ผู้ชว่ยเลขาธิการ 
                               ที่ปรึกษาอาวโุส 
                               คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)   
พ.ศ.2549 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร                                  
พ.ศ.2549 – ปัจจบุนั ผู้จดัการด้านคณุภาพ 
                               บจก.โททลั โซลชูัน่ แมเนจเม้น เซอวิส  
พ.ศ.2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 7 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท         :  เข้าประชมุ  5 ครัง้  จากทัง้หมด 5   ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   :  เข้าประชมุ  9 ครัง้  จากทัง้หมด  9  ครัง้ 
 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา 

ไมมี่ 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน
กิจการอื่น 
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-  กิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 
   ของบริษัท  
  -  กิจการอ่ืนที่อาจเกิดความขดัแย้งทาง 
     ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัทใหญ่ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา  
1. เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการที่มีสว่นร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า  
 2.เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ                 
(เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ 
/ ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน – ระบ ุขนาดของรายการ)    
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุม 

 
 
ไมมี่  
ไมมี่ 
 
ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
ไมมี่   
 
 
ไมมี่ 
 
 
 

 



ชื่อ        นายพิจารณ์  สุขภารังษี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ   
อาย ุ 56  ปี 
ที่อยู่ 50/183 หมูบ้่านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ต าบลบางแก้ว , 

อ าเภอบางพล ี, จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 

คุณวุฒกิารศึกษา 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

ปริญญาโท  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอร์ริค ,ประเทศองักฤษ 
ปริญญาโท  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัลอนดอน , ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูร Director Certification Program 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการท างาน พ.ศ.2530 –  2548       ทนายความ / ทนายความหุ้นสว่น   
                                   บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 
พ.ศ.2548 – 2558        กรรมการ 
                                   บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซติี ้จ ากดั 
พ.ศ.2553 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ 
                                   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั     กรรมการผู้จดัการ 
                                   บริษัท ส านกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 7 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท         :  เข้าประชมุ  5 ครัง้  จากทัง้หมด 5  ครัง้ 

  
 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี  
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ี 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในกิจการอื่น 
  - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
-  กิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ  
   ของบริษัท  
  -  กิจการอื่นที่อาจเกิดความขดัแย้งทาง 
     ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1.เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมใน
การบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
2.เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ                 
(เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ) 
3.มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น 
การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ การ
ให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบ ุขนาด
ของรายการ)    
 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

 
 
ไมม่ี  
ไมม่ี 
 
ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
 
เป็น ให้บริการทางกฎหมาย  
 
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จา่ยคา่บริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท ส านกังาน
กฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากดั ในปี 2559 จ านวนเงิน  1.48 ล้านบาท 
 
 
 
ไมม่ี 
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หน้า   1   ของจ านวน    4    หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
(แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
............................................... 

 

เขียนที่........................................................... 
วนัท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.................... 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................สญัชาติ........................... 
อยูบ้่านเลขท่ี..............................ถนน...................................................ต าบล/แขวง........................................................... 
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.................................... 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสยีง ดงันี ้
  หุ้นสามญั............................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ.........................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.........................................................เสยีง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้   
 

(1)...........................................................................................................................อาย.ุ........................ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี............................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.............................................. 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

(2).......นายสชุาติ  พิศิษฐวานิช  ....................................................................................อาย.ุ..71.................ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี......198/5.....................ถนน.......วิภาวดีรังสติ ซอย 22.....................ต าบล/แขวง....จตจุกัร  ............................... 
อ าเภอ/เขต.......จตจุกัร......................จงัหวดั......กรุงเทพมหานคร ..............................รหสัไปรษณีย์......10900....................... 

(3).......นายพิจารณ์  สขุภารังษี....................................................................................อาย.ุ....56............ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 50/183 หมูบ้่านกฤษดานคร21 ถนน..ถนนบางนา-ตราด กม.7..........ต าบล/แขวง...บางแก้ว............................... 
อ าเภอ/เขต........บางพล.ี...............จงัหวดั..จงัหวดัสมทุรปราการ........................รหสัไปรษณีย์........10540......................... 
               
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  

ผู้ถอืหุ้น  ครัง้ที่ 1/2560  ในวนัศุกร์ที่  7  กรกฎาคม  2560  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การ

ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 29/3 หมู่ 1  ถนนบางพนู-รังสิต  ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง จังหวัดปทุมธานี 12000 

หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 
 
 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



สิง่ที่สง่มาด้วย 9 

หน้า   2   ของจ านวน    4    หน้า 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
            �  วาระท่ี  1   เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
                        �   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
 
            �  วาระท่ี  2   เร่ือง   พิจารณารับทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 

   ที่ผา่นมา 
                         �  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
 

            �  วาระท่ี  3   เร่ือง   พิจารณาอนมุตังิบดลุ และงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี  
   31  มีนาคม 2560  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 

                         �  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
 

            �  วาระท่ี  4   เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไร ส าหรับผลการด าเนินงาน 
  รอบระยะเวลาวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

                         �  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
 

          �  วาระท่ี  5   เร่ือง   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ        
                         �   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                � แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
� เหน็ด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  

                �  แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                 1.  ช่ือกรรมการ นายอภิชาต  ลีอ้ิสสระนกุลู 

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
                 2.  ช่ือกรรมการ นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ 

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
                 3.  ช่ือกรรมการ นายโชคชยั  ตัง้พลูสนิธนา 

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
    4.  ช่ือกรรมการ นายโทรุ  ทานาเบะ 

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
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หน้า   3   ของจ านวน    4    หน้า 

 
                          � วาระท่ี  6   เร่ือง   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
                        �   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
 
            �  วาระท่ี  7   เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนของ 

  ผู้สอบบญัชี 
                         �  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
 

            �  วาระท่ี  8   เร่ือง   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
                         �  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                  �   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย        � งดออกเสยีง  
   

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ 
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี 
ที่ ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้มอบฉนัทะ        ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (...........................................................)                                       (.......................................................) 

 
 
ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ        ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      (........................................................)                                  (........................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงของคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัศกุร์ที่ 7  กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพนู-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 

..................................................................... 
 
       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                � การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
         � การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 

       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
       �วาระที่...................เร่ือง........................................................................................................................................ 
       � (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       � (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

� เห็นด้วย              � ไมเ่ห็นด้วย                   � งดออกเสียง 
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จุดบริการรถตู้ จุดที ่2 
สถานีรถไฟใต้ดิน(MRT) – สถานีสวนจตุจักร 

จุดนัดพบ  ทางออกรถไฟใต้ดิน (MRT) หมายเลข  2 ( จะตรงกบั บริเวณทางออกรถไฟฟ้า  (BTS) หมายเลข  3)     

(กรุณาเดินมาทางทศิเหนือ ผ่านสะพานลอย จุดนัดพบอยู่บริเวณศาลาพกัเลขที ่AS023 –AS025 ) 
เวลารถออก  13.30 น.    

 บริษัทจะจัดเจ้าหน้าทีบ่ริษัท ประจ าจุดนี ้จ านวน 2 ท่าน พร้อมป้าย        

             หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  081 – 812 - 3108 

 

 

 

 

MRT
ประตู2 
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แบบแจ้งเข้าร่วมประชุม และ เดนิทางโดยรถบริการของบริษัท 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) มุง่เน้นในเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการจดังานประชมุผู้ ถือหุ้น 
โดยได้จดับริการรถรับสง่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความสะดวกในบริการดงักล่าว บริษัทฯใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศกุร์ที่ 7 กรกฎาคม  2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชมุ  บริษัท 
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั มหาชน  ได้โปรดกรอกแบบแจ้งการเข้าร่วมประชมุนี ้และสง่กลบัคนืมายงั แผนกนกัลงทุน
สมัพนัธ์  โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ e-mail : info@thaistanley.com  ภายในวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560   
 
 

1. ช่ือ .......................................................................................หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่........................................    
มีฐานะเป็น  

   ผู้ ถือหุ้น 
   ผู้ รับมอบฉนัทะ จาก ................................................................................................................... 
 

2. ขอแจ้งการเข้าร่วมประชมุและเดนิทางโดยรถบริการของบริษัท ณ จดุบริการ 
   บริเวณด้านหน้า สถานีรถไฟใต้ดิน MRT - สถานีสวนจตจุกัร  เวลา 13.30 น. 

 
 
หมายเหต ุ 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการเข้าร่วมประชมุและใช้รถบริการของบริษัทเฉพาะทา่นผู้ ถือหุ้น  

       และผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะเทา่นัน้  
   2. กรุณาน าแบบฟอร์มนีแ้สดงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ บริเวณจดุรถบริการ 
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แบบฟอร์มขอรายงานประจ าปี (ฉบับรูปเล่ม) 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 (ฉบบัรูปเลม่) กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์ม
ด้านลา่งนี ้แล้วจดัสง่มายงั 
 หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 29/3 หมู ่1  ถนนบางพนู-รังสติ 
 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 
 โทรศพัท์  0-2581-5462  ตอ่ 118 หรือ 1164 
 โทรสาร 0-2581-5397  ,  0-2581-4502 
 อีเมล์  info@thaistanley.com 
 
 บริษัท จะด าเนินการจดัสง่ไปยงัทา่นโดยเร็วที่สดุ 
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 ............................................................................................................................ 
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 ............................................................................................................................. 
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 โทรสาร............................................................................................................... 
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