หนังสือบอกกล่ าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554
เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจาปี และ งบการเงินประจาปี 2554
ซึง่ ประกอบด้ วยงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2555
เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เป็ นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2555
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบฟอร์ มแจ้ งเข้ าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริ การของบริษัท พร้ อมด้ วยแผนที่แสดงสถานที่
ประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี (รูปเล่ม)

ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน
2555 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1
ถนนบางพูน-รังสิต ตาบลบ้ านกลาง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2554 โดยจัดส่งสาเนารายงานประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ตามเอกสารแนบที่ 1
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 ซึง่
ประชุมเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มกี ารบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี ที่ผ่านมา
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยปรากฎใน
รายงานประจาปี ทีจ่ ดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ซึง่ กาหนดให้ บริษัท
ต้ องมีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทฯ ได้
จัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดย
ผ่านจากการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร๊ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด และ
ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไร สาหรับผลการดาเนินงาน
รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร
จากกาไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิจาก
กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน หุ้นละ 2.45 บาท และจ่ายจากกาไรสุทธิจากกิจการที่ได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุน หุ้นละ 0.55 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 3
กรกฎาคม 2555 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24
กรกฎาคม 2555
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 229,875,000 บาท หรือ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 36.61 ของกาไรสุทธิประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (งบกาไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 627,972,414 บาท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (บาท)
2. จานวนหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
- จากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
- จากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

ประจาปี 2555
(งบเฉพาะกิจการ)
627,972,414
76,625,000
3.00
2.45
0.55
229,875,000
36.61

ประจาปี 2554
(งบเฉพาะกิจการ)
1,369,553,033
76,625,000
6.50
6.50
0.00
498,062,500
36.37

การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 16 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งกรรมการอีกได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประจาปี 2555 นี ้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จานวน 4
ท่าน รายละเอียดดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายฮิโรยูกิ
นายทนง
นายคัทสึมิ
นายสุชาติ

นาคาโนะ
ลี ้อิสสระนุกลู
คอนโด
พิศิษฐวานิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ ผา่ น
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ จดั ตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตามในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระ จานวน 4 คน กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความสามารถมี
ประสบการณ์ในหลากหลายด้ าน มีความรู้ความสามารถ และปฎิบตั ิหน้ าที่ในการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทที่ผา่ นมาเป็ นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็ นดังนี ้
1. นายฮิโรยูกิ
นาคาโนะ
กรรมการ
2. นายทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
กรรมการ
3. นายคัทสึมิ
คอนโด
กรรมการ
4. นายสุชาติ
พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท การ
ดารงตาแหน่งในกิจการอื่น จานวนวาระหรื อจานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ง จานวนครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วม
ประชุม จะปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
นอกจากนี ้ เนื่องจากมีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ ซึง่ คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริ ษัทเท่ากับ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้ อ(16) ซึง่ บริ ษัทได้ แสดงรายละเอียด
ตลอดจนระบุการมี / ไม่มี ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริ ษัทร่วม หรื อ นิติ
บุคคลที่มีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา จะปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเป็ น
รายบุคคล คราวละคน
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 15 กาหนดให้ บาเหน็จ และค่าตอบแทน
กรรมการ ให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด และ ตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 37 กาหนดให้
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั กิ ิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้ องได้ รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ได้
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นบริษัท ที่มีขนาด
ธุรกิจใกล้ เคียงกันหรื ออยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555 เป็ นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ในการจ่ายให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปี ทีผ่ า่ นมา รายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2555 และกาหนดค่ าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุม
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึ่ ออกไปนันจะเลื
้
อกกลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ และข้ อ 40
ผู้สอบบัญชีควรได้ คา่ ตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ไพร๊ ซวอเตอร์ สเฮาศ์คู
เปอร์ สเอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีชื่อเสียงในด้ านการตรวจสอบและมีเครื อข่ายในระดับสากล
จึงเห็นควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัทดังกล่าวดังนี ้

1. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ประจาปี 2555 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทปี บัญชี 2546 – 2549) และ/หรื อ
2 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจาปี 2555 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรื อ
3. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2555 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท และกาหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี 2555 เป็ นจานวนเงิน 1,910,000 บาท และค่า
ตรวจสอบการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน เป็ นจานวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอ และ บริ ษัท ไพร๊ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) , ผู้บริ หาร , ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3257 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ นางสาว
สุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 ในนามบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2555 โดยกาหนดค่าตอบแทน
ตรวจสอบงบการเงิน เป็ นจานวนเงิน 1,910,000.-บาท และค่าตรวจสอบการปฎิบตั ิตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริ มการลงทุน เป็ นจานวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร ซึง่ เป็ นอัตราเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ ามี )
ตามที่บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม สาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 นัน้ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2555 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2555

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะเริ่ มเปิ ดให้
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เวลา 14.00 นาฬิกา เป็ นต้ นไป โดยบริ ษัทมีบริ การรถรับ – ส่ง 2 จุด คือ บริ เวณที่พกั ด้ านหน้ า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 085–487-3425) และ บริ เวณด้ านหน้ าสถานีรถไฟใต้ ดิน MRT-สถานี
สวนจตุจกั ร (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-812-3108 ) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้ บริ การรถรับส่งของบริ ษัท กรุณาปฎิบตั ิ
ตามรายละเอียดและแผนที่แนบท้ ายลาดับที1่ 0
สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ าร่วมประชุม ขอได้ โปรดทาการมอบฉันทะ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9 หรื อ
ดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaistanley.com / Investor Relations และนามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุม หรื อ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 1 วัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะอานวยความสะดวกในการ
ปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริ หาร
หมายเหตุ
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งว่า กรรมการการอิสระที่ไม่มีส่วน
ได้ เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
คือ 1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ 2.นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา และ
นายพิจารณ์ สุขภารั งษี รายละเอียดของกรรมการอิสระตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ
และสาเนาเอกสารหรื อหลักฐานประกอบหนังสือมอบฉันทะ มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
จากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2554 ของบริ ษัท ฯ ในลักษณะรู ปเล่ม โปรดแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวลง
ในแบบฟอร์ ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 และ
1164 หรื อ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรื อ ทางอีเมล์ info@thaistanley.com โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิขอรับรายงานประจาปี 2554 ได้ ทา่ นละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในวาระใดของบริ ษัท ท่านสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า
มายังบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1
ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 , 1164
โทรสาร 0-2581-5397 หรื อที่อีเมล์ info@thaistanley.com

