
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 
วนัท่ี  25  พฤษภาคม   2555 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.           เอกสารประกอบวาระที่ 1 :  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 

2.        เอกสารประกอบวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3  รายงานประจ าปี และ งบการเงินประจ าปี 2554 
                                           ซึง่ประกอบด้วยงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

3.        เอกสารประกอบวาระท่ี 5 :  ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
                                           แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  และนิยามกรรมการอิสระ 

  4.         เอกสารประกอบวาระท่ี 6 :  รายละเอยีดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2555   
    5.         เอกสารประกอบวาระท่ี 7 :  รายละเอยีดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  6.         เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
    7.         ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  8.         รายละเอียดกรรมการอสิระซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เป็นผู้แทนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
                                           ประจ าปี 2555 
        9.         หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข  

10.  แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชมุและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พร้อมด้วยแผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชมุ และแผนท่ีแสดงจดุจอดรถรับ-สง่ 

11.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี (รูปเลม่) 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ในวนัอังคารที่ 26 มิถุนายน 
2555 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 
ถนนบางพูน-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี    เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ  โดยมีระเบยีบวาระการ
ประชมุดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2554 โดยจดัสง่ส าเนารายงานประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
ตามเอกสารแนบที่ 1 
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 ซึง่
ประชมุเมื่อ วนัท่ี 8 กรกฎาคม  2554 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มกีารบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง
ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว   
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1) 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท  ในรอบปีที่ผ่านมา  
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาโดยปรากฎใน
รายงานประจ าปี ทีจ่ดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบเก่ียวกบัรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุล และงบก าไรขาดทุนของบริษัท  ประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2555 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ี

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้บริษัท
ต้องมกีารจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท บริษัทฯ ได้
จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 โดย
ผา่นจากการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั และ
ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้น อนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
 
การลงมต ิ   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับผลการด าเนินงาน 

รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2554 ถงึ วนัที่ 31 มีนาคม 2555  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  บริษัทมนีโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีในแตล่ะปี (งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ)       
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร
จากก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  3.00 บาท ซึง่เป็นการจา่ยจากก าไรสทุธิจาก
กิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ หุ้นละ 2.45 บาท และจา่ยจากก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ หุ้นละ 0.55 บาท   โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3  
กรกฎาคม  2555  และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 24 
กรกฎาคม  2555 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลในอตัรา 3.00 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 229,875,000 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราร้อยละ 36.61  ของก าไรสทุธิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 (งบก าไร
ขาดทนุเฉพาะกิจการ) คือ 627,972,414 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท  
ข้อมลูเปรียบเทยีบกบัอตัราการจา่ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดงันี ้
 
 
 



 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล     ประจ าปี 2555 

(งบเฉพาะกิจการ) 
    ประจ าปี 2554 
(งบเฉพาะกิจการ) 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 627,972,414     1,369,553,033 
2. จ านวนหุ้น        76,625,000       76,625,000 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 
     - จากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ  
     - จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 

3.00 
2.45 
0.55 

6.50 
6.50 
0.00 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 229,875,000 498,062,500 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 36.61 36.37 

 
การลงมต ิ   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 16   ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่กรรมการอกีได้  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 นี ้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จ านวน  4 
ทา่น รายละเอยีดดงันี ้
 

1. นายฮิโรยกิู นาคาโนะ   กรรมการ 
2. นายทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู  กรรมการ  
3. นายคทัสมึ ิ คอนโด  กรรมการ 
4. นายสชุาต ิ พิศิษฐวานชิ กรรมการอิสระ 

 
การพิจารณาคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัท ไมไ่ด้ผา่น
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยงัไมไ่ด้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน  4  คน กลบัเข้า 
ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีความสามารถมี 
ประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฎิบตัิหน้าที่ในการเป็นกรรมการ 
บริษัทท่ีผา่นมาเป็นอยา่งดี รายละเอียดช่ือและประเภทกรรมการ เป็นดงันี ้   

1. นายฮิโรยกิู นาคาโนะ   กรรมการ 
2. นายทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู  กรรมการ  
3. นายคทัสมึ ิ คอนโด  กรรมการ 
4. นายสชุาต ิ พิศิษฐวานชิ กรรมการอิสระ 

 



 
ทัง้นี ้รายละเอยีดประวตัิ คณุสมบตัิด้านการศกึษาและการท างาน สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท การ 
ด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น  จ านวนวาระหรือจ านวนปีที่เคยด ารงต าแหนง่ จ านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วม
ประชมุ จะปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
นอกจากนี ้เนื่องจากมีการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ ซึง่คณุสมบตักิรรมการอิสระของบริษัทเทา่กบั
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทจ.4/2552 ข้อ(16)   ซึง่บริษัทได้แสดงรายละเอียด
ตลอดจนระบกุารมี / ไมม่ี สว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือ นิติ
บคุคลที่มีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา จะปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
การลงมต ิ   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยจะลงคะแนนเลอืกบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็น
รายบคุคล คราวละคน 

 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้ บ าเหน็จ และคา่ตอบแทน
กรรมการ ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด และ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 ก าหนดให้
การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตักิิจการใด ๆ ในท่ีประชมุใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสยีง
เห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทน การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไมไ่ด้ 
ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไมม่คีณะกรรมการพิจารณา 
คา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการ 
จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นบริษัท ที่มีขนาด 
ธุรกิจใกล้เคยีงกนัหรืออยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัทฯ  และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือ่ 
พิจารณาอนมุตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนด 
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ตอ่ปี โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์
ในการจ่ายให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท  (วงเงินเทา่กบัปีทีผ่า่นมา  รายละเอยีดการ
จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2554 ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 
การลงมต ิ   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญช ี
ข้อเท็จจริงและเหตผุล   เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชมุ
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้  ผู้สอบบญัชีผู้ซึง่ออกไปนัน้จะเลอืกกลบัเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ และข้อ 40 
ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์สเฮาศ์คู
เปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงในด้านการตรวจสอบและมีเครือขา่ยในระดบัสากล
จึงเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทดงักลา่วดงันี ้
 



1. นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3257  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี  2555  (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทปีบญัชี 2546 – 2549)     และ/หรือ  
2 นางสาววราภรณ์  วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2555   (ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
3. นางสาวสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร  ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4843  เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2555  (ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใดทา่นหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 1,910,000 บาท และคา่
ตรวจสอบการปฎิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ  เป็นจ านวนเงิน 115,500 บาท ตอ่บตัร   
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอ และ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นางอณุากร พฤฒธิาดา ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที่ 3257  นางสาววราภรณ์  วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4474 และ นางสาว
สขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4843 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 โดยก าหนดคา่ตอบแทน
ตรวจสอบงบการเงิน เป็นจ านวนเงิน 1,910,000.-บาท  และคา่ตรวจสอบการปฎิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสริมการลงทนุ  เป็นจ านวนเงิน 115,500 บาท ตอ่บตัร ซึง่เป็นอตัราเทา่กบัปีที่ผา่นมา  
 (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
การลงมต ิ   วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี ) 
   ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ ส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ตัง้แตว่นัท่ี 10 มกราคม  2555 ถงึวนัท่ี 10 เมษายน 2555 นัน้ ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ  
 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 6  มิถนุายน  2555  
 
 
 
 
 
 
 
 



จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา สถานท่ี ดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเร่ิมเปิดให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – สง่ 2 จดุ คือ บริเวณที่พกัด้านหน้า 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ 085–487-3425) และ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟใต้ดิน MRT-สถานี
สวนจตจุกัร (หมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ 081-812-3108 ) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะใช้บริการรถรับสง่ของบริษัท กรุณาปฎิบตัิ
ตามรายละเอยีดและแผนท่ีแนบท้ายล าดบัท่ี10  ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ ขอได้โปรดท าการมอบฉนัทะ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 หรือ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.thaistanley.com  / Investor Relations และน ามาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนใน
วนัประชมุ หรือ สง่มายงั หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 1 วนั  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการ
ปิดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                                             
                                                                                                
  
  
 นายฮิโรยกิู  นาคาโนะ  
                                                     ประธานกรรมการบริหาร 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ฯ  บริษัทฯ ขอแจ้งวา่ กรรมการการอิสระที่ไม่มีส่วน 
ได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ คือ    1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์  2.นายโชคชัย ตัง้พูลสินธนา  และ             
นายพิจารณ์  สุขภารังษี  รายละเอียดของกรรมการอิสระตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8  และทา่นสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะ  
และส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบหนงัสือมอบฉนัทะ มายงั หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพนู – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2554 ของบริษัท ฯ ในลกัษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดงักล่าวลง
ในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มายงั  หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทางโทรศพัท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ตอ่ 1118 และ 
1164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล์ info@thaistanley.com โดยระบ ุช่ือผู้ ถือหุ้น และ ท่ีอยู่ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
มีสิทธิขอรับรายงานประจ าปี 2554 ได้ทา่นละ 1 เล่ม  

3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้า
มายงับริษัทฯ ก่อนวนัประชมุได้ ท่ี หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 
ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โทรศพัท์ 0-2581-5462-3 ตอ่ 1118 , 1164  
 โทรสาร 0-2581-5397 หรือท่ีอีเมล์ info@thaistanley.com 
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