
หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 
วันที่  1 มิถุนายน  2553 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
สิ่งที่สงมาดวย   1.           เอกสารประกอบวาระที่ 1 :  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 

2.        เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3  รายงานประจําป และ งบการเงินประจําป 2552 
                                           ซ่ึงประกอบดวยงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 

3.        เอกสารประกอบวาระที่ 5 :  ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
                                           แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  

  4.         เอกสารประกอบวาระที่ 6 :  รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2553   
    5.         เอกสารประกอบวาระที่ 7 :  รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

  6.         เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
    7.         ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
        8.         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

  9.         รายละเอียดกรรมการอิสระซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุมสามัญผูถือหุน 
                                           ประจําป 2553 

10.  แบบฟอรมแจงเขารวมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พรอมดวยแผนที่แสดงสถานที่
ประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-สง 

11.  แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป (รูปเลม) 
 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ในวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2553 
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองประชุมช้ัน 3 บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบาง
พูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี    เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล    รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 3 
กรกฎาคม 2552 โดยจัดสงสําเนารายงานประชุมใหกับผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 
ตามเอกสารแนบที่ 1 
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ซ่ึง
ประชุมเม่ือ วันที ่3 กรกฎาคม  2552 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว   
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1) 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 



ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 
ปที่ผานมา  
ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยปรากฎใน
รายงานประจําป ที่จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ตามเอกสารแนบที่ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบเก่ียวกับรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 2) 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2553 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดใหบริษัท
ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท บริษัทฯ ได
จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 โดย
ผานจากการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด และ
ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
(รายละเอียดปรากฏอยูในงบการเงิน ของรายงานประจําป หนา 20 - 56 ) 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงาน 

รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553  
ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีในแตละป        
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
จากกําไรสะสมเพื่อจายเงินปนผลในอัตราหุนละ  5.00 บาท ซ่ึงเปนการจายจากกําไรสุทธิจาก
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน หุนละ  4.80 บาท และจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนหุนละ 0.20 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 12 กรกฎาคม  2553  
และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 
ทั้งนี้การจายเงินปนผลในอัตรา 5.00 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 383,125,000 บาท หรือ
คิดเปนอัตรารอยละ 42.81  ของกําไรสุทธิประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (งบเฉพาะ
กิจการ) คือ 894,839,337 บาท ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  ขอมูล
เปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาเปนดังนี้ 
 
 



รายละเอียดการจายเงินปนผล     ประจําป 2553 
(งบเฉพาะกิจการ) 

    ประจําป 2552 
(งบเฉพาะกิจการ) 

1. กําไรสุทธิ (บาท)     894,839,337  1,073,338,910 
2. จํานวนหุน        76,625,000       76,625,000 
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 
     - จากกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน  
     - จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

5.00 
4.80 
0.20 

5.00 
2.55 
2.45 

4. รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 383,125,000 383,125,000 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 42.81 35.69 

 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล    ตามขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 16   กําหนดใหกรรมการตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงกรรมการอีกได  
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2553 นี้ กรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน  5 
ทาน รายละเอียดดังนี้ 
 

1. นายมาซาฮิโร นากามูระ   กรรมการ 
2. นายเกียรติ ชินโน   กรรมการ   
3. นายโคอิจิ  นางาโนะ  กรรมการ 
4. นางพิมพใจ เหลาจินดา กรรมการ 
5. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 

 
การพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไมไดผาน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมไดจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ  และ
ประสบการณที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ จํานวน 3 คนกลับเขาดํารง 
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ 
ในหลากหลายดาน มีความรูความสามารถ และปฎิบัติหนาที่ในการเปนกรรมการบริษัทที่ผานมา 
เปนอยางดี รายละเอียดช่ือและประเภทกรรมการ เปนดังนี ้   

 1.  นายโคอิจิ นางาโนะ   กรรมการ 
2.  นางพิมพใจ เหลาจินดา  กรรมการ   

                              3.  นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
                               

      
 



ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติดานการศึกษาและการทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัท การ 
ดํารงตําแหนงในกิจการอืน่  จํานวนวาระหรือจํานวนปที่เคยดํารงตําแหนง จํานวนคร้ังที่เขารวม
ประชุม จะปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการเปน
รายบุคคล คราวละคน 

 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตกิําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล    ตามขอบังคับของบริษัทขอ 15 กําหนดให บําเหน็จ และคาตอบแทน
กรรมการ ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด และ ตามขอบังคับของบริษทัขอ 37 กําหนดให
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไมได 
ผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีพ่ิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการ 
จายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนบริษัท ที่มีขนาด 
ธุรกิจใกลเคียงกันหรืออยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ  และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนเงิน 5,000,000 บาท ตอป โดยเง่ือนไขและหลักเกณฑใน
การจายใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท  (เพิ่มขึ้น 29.20% เม่ือเทียบกับปที่แลว ซ่ึงมี
คาตอบแทนกรรมการรวม 3,870,000 รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการในป 2552 
ปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 4) 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนของ 

ผูสอบบัญชี 
ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 39 ผูสอบบัญชีใหที่ประชุม
สามัญประจําปแตงต้ัง  ผูสอบบัญชีผูซ่ึงออกไปนั้นจะเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได และขอ 40 
ผูสอบบัญชีควรไดคาตอบแทนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรสเฮาศคู
เปอรสเอบีเอเอส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงในดานการตรวจสอบและมีเครือขายในระดับสากล
จึงเห็นควรเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทดังกลาวดังนี้ 
1. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044  ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีผูลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 3 ปต้ังแตป 2550 และปฎิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูสอบบัญชี ไดเปนอยางดี     และ/หรือ  
 
 



2 นางสุวรรณี  ภูริปญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจํา 
ป2553  (ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2553 (ยังไมเคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และกําหนดคาตรวจสอบบัญชีประจําป 2553 ปนจํานวนเงิน 1,819,000 บาท และคา
ตรวจสอบกิจการที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน 1 บัตร เปนจํานวนเงิน 115,500 บาท รวมเปน
จํานวนเงินทั้งส้ิน 1,934,500 บาท  
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอ และ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  ไมมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) , ผูบริหาร , ผูถือ
หุนรายใหญ หรือ ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นางสาวแนงนอย  เจริญทวีทรัพย ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044  นางสุวรรณี ภูริปญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3371 และ นาย
วิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่3977 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนตรวจสอบงบ
การเงิน เปนจํานวนเงิน 1,819,000.-บาท  เทากับคาตอบแทนในปที่ผานมา  และคาตรวจสอบ
กิจการที่รับบัตรสงเสริมการลงทุน 1 บัตร เปนจํานวนเงิน 115,500 บาท ซ่ึงเปนอัตราเทากับปที่ผาน
มา  รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,934,500 บาท สําหรับคาสอบบัญชีที่เทากับปที่ผานมานี้ สอดคลอง
กับการสถานการณทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 5) 
การลงมติ   วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ( ถามี ) 
   ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวารการประชุม สําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 นั้น ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใด
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 
 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย ฯ โดยวิธปีดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 8  มิถุนายน 2553  
  
 
 
 
 
 
 



จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกลาวขางตน โดยบริษัทฯ จะเร่ิมเปดให
ลงทะเบียนเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 14.00 นาฬิกา เปนตนไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – สง 2 จุด คือ บริเวณลานจอดรถ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพทติดตอ 089–202-9094) และ บริเวณที่จอดรถสถานีรถไฟฟา-หมอชิต (หมายเลข
โทรศัพทติดตอ 084-387-8633 ) ผูถือหุนที่มีความประสงคจะใชบริการรถรับสงของบริษัท กรุณาปฎบิัติตามรายละเอียดและแผน
ที่แนบทายลําดับที่10  สําหรับทานผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะแตงต้ังตัวแทนเขา
รวมประชุม ขอไดโปรดทําการมอบฉันทะ โดยใชหนังสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่สงมาดวย 8 หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ
บริษัทฯ  www.thaistanley.com  / Investor Relations และนํามาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือ สงมายัง 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ กอนวันประชุมอยางนอย 1 วัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือ
มอบฉันทะ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ดวย 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                                             
                                                                                                
 นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
                                                     ประธานกรรมการบริหาร 
 
หมายเหต ุ

1. กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ  บริษัทฯ ขอแจงวา กรรมการการอิสระท่ีไมมีสวน 
ไดเสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ    1. นายเกียรติ  ชินโน     2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท และ  
3.นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา รายละเอียดของกรรมการอิสระตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 9  และทานสามารถสงหนังสือมอบฉันทะ 
และสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือมอบฉันทะ มายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 
2. กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2552 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเลม โปรดแจงความประสงคดังกลาวลง

ในแบบฟอรม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 11 มายัง  แผนกนักลงทุนสัมพันธ ทางโทรศัพท หมายเลข 0-2581-5462-3 ตอ 118 และ 164 
หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล info@stanley.co.th โดยระบุ ชื่อผูถือหุน และ ท่ีอยู ท้ังน้ี ผูถือหุนมีสิทธิ
ขอรับรายงานประจําป 2552 ไดทานละ 1 เลม  

 
3. กรณีท่ีผูถือหุนมีความประสงคจะสอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ทานสามารถสงคําถามลวงหนา

มายังบริษัทฯ กอนวันประชุมได ท่ี แผนกนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 29/3 หมู 1 
ถนนบางพูน – รังสิต ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท 0-2581-5462-3 ตอ 118 , 164  โทรสาร 0-2581-5397 
หรือท่ีอีเมล info@stanley.co.th 

 
 


