
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 
วันท่ี  6 มิถุนายน  2554 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.           เอกสารประกอบวาระที่ 1 :  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 

2.        เอกสารประกอบวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3  รายงานประจ าปี และ งบการเงินประจ าปี 2553 
                                           ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 

3.        เอกสารประกอบวาระท่ี 5 :  ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
                                           แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  และนิยามกรรมการอิสระ 

  4.         เอกสารประกอบวาระท่ี 6 :  รายละเอยีดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2554   
    5.         เอกสารประกอบวาระท่ี 7 :  รายละเอยีดคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  6.         เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ 
    7.         ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่วกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.         รายละเอียดกรรมการอสิระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
                                           ประจ าปี 2554 
        9.         หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

10.  แบบฟอร์มแจ้งเข้ารว่มประชมุและเดินทางโดยรถบริการของบรษิทั พร้อมด้วยแผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุม และแผนท่ีแสดงจดุจอดรถรับ-ส่ง 

11.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี (รูปเล่ม) 
 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมตใิห้เรยีกประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวนัศุกร์ที ่8 กรกฎาคม 2554 
เวลา 15.00 นาฬกิา ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบาง
พูน-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี    เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2553 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 ซึง่ประชุมเมื่อวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2553 โดยจดัส่งส าเนารายงานประชุมใหก้ับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชมุในครัง้นี้ 
ตามเอกสารแนบที่ 1 
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 ซึ่ง
ประชุมเมื่อ วันท่ี 2 กรกฎาคม  2553 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มกีารบันทึกรายงานไว้อยา่งถกูต้อง
ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว   
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปทีี่ผ่านมา  
 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาโดยปรากฎใน
รายงานประจ าปี ทีจ่ัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุล และงบก าไรขาดทนุของบริษทัฯ ประจ าปี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้บรษิทั
ต้องมกีารจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท บริษัทฯ ได้
จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 โดย
ผ่านจากการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร๊ซวอเตอรเ์ฮาส์คเูปอร์ เอบเีอเอส จ ากัด และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทนุ 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏอยูใ่นงบการเงิน ของรายงานประจ าปี หน้า 32  - 71   ) 
การลงมต ิ   วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลและการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับผลการด าเนนิงาน 

รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง วนัที่ 31 มีนาคม 2554  
ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  บริษัทมนีโยบายจา่ยเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษใีนแต่ละปี        
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจดัสรรเงินก าไร
จากก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  6.50 บาท ซึ่งเป็นการจา่ยจากก าไรสุทธิจาก
กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจ านวน   โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 18 กรกฎาคม  2554  และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวธิี
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 
สิงหาคม  2554 
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอตัรา 6.50 บาทต่อหุ้น คดิเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 498,062,500 บาท หรือ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.37  ของก าไรสุทธิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 (งบเฉพาะ
กิจการ) คือ 1,369,553,033 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  ข้อมลู
เปรียบเทียบกับอัตราการจา่ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล     ประจ าปี 2554 
(งบเฉพาะกิจการ) 

    ประจ าปี 2553 
(งบเฉพาะกิจการ) 

1. ก าไรสุทธิ (บาท)     1,369,553,033 894,839,337 
2. จ านวนหุ้น        76,625,000 76,625,000 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 
     - จากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
     - จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

6.50 
6.50 
0.00 

5.00 
4.80 
0.20 

4. รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท) 498,062,500 383,125,000 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 36.37 42.81 

 
การลงมต ิ   วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล    ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ขอ้ 16   ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปใีนอัตราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งกรรมการอกีได้  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 นี้ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จ านวน  4 
ท่าน รายละเอยีดดงันี ้
 

1. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล   กรรมการ 
2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์  กรรมการอิสระ  
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 
4. นายคะซึโทช ิ อีโนะ  กรรมการ 

 
การพิจารณาคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบรษิัท ไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยงัไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน  4  คน กลับเขา้ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อีกวาระหนึง่ เนือ่งจากเป็นบคุคลที่มีความสามารถมี 
ประสบการณ์ในหลากหลายดา้น มีความรู้ความสามารถ และปฎิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ 
บริษัทท่ีผ่านมาเป็นอยา่งดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้    

1. นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล   กรรมการ 
2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์  กรรมการอิสระ   
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ 
4. นายคะซึโทช ิ อีโนะ  กรรมการ 

 
      

 



ทั้งนี้ รายละเอยีดประวตัิ คุณสมบัติด้านการศกึษาและการท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การ 
ด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น  จ านวนวาระหรือจ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง จ านวนครั้งทีเ่ข้ารว่ม
ประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแตง่ตั้งกรรมการอิสระ ซึง่คุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัทเทา่กับ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16)   ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียด
ตลอดจนระบุการมี / ไม่มี ส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติ
บุคคลที่มีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
การลงมต ิ   วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็น
รายบุคคล คราวละคน 

 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล    ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้ บ าเหน็จ และค่าตอบแทน
กรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะก าหนด และ ตามข้อบังคับของบรษิัทข้อ 37 ก าหนดให้
การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนุมัตกิิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญจ่ะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได ้
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มคีณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทน อยา่งไรกต็าม การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้ผา่นการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการ 
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาด 
ธุรกิจใกล้เคยีงกันหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ  และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ 
พิจารณาอนมุัต ิ
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ในการจ่ายให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบรษิัท  (วงเงินเทา่กับปีท่ีผ่านมา  รายละเอยีดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 
การลงมต ิ   วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 และก าหนดค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญช ี
ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชใีห้ท่ีประชุม
สามัญประจ าปีแตง่ตั้ง  ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ และข้อ 40 
ผู้สอบบัญชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นก าหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์สเฮาศค์ู
เปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในดา้นการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล
จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดงักลา่วดงันี้ 
 



1. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044  ซึง่เป็นผู้สอบบัญชีผูล้ง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทัฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2550 และปฎิบัติหน้าทีใ่น
ฐานะผู้สอบบัญชี ได้เป็นอยา่งดี     และ/หรือ  
2 นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2554  (ยังไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) และ/หรือ 
3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2554 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดทา่นหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2554 ป็นจ านวนเงิน 1,910,000 บาท และค่า
ตรวจสอบกจิการท่ีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บตัร เป็นจ านวนเงิน 115,500 บาท รวมเป็น
จ านวนเงินท้ังส้ิน 2,025,500 บาท  
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่สนอ และ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแตง่ตั้ง นางสาวแน่งน้อย  เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044  นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ 
นายประสิทธิ์  เยื่องศรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 ในนามบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ตรวจสอบงบการเงิน เป็นจ านวนเงิน 1,910,000.-บาท  เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเปรียบเทียบกับคา่ตอบแทน
ในปีที่ผ่านมา  และคา่ตรวจสอบกิจการท่ีรับบัตรส่งเสริมการลงทนุ 1 บัตร เป็นจ านวนเงิน 115,500 
บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา  รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 2,025,500 บาท ส าหรับค่าสอบ
บัญชีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมานี้ สอดคล้องกับการสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 (รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) 
การลงมต ิ   วาระน้ีต้องผ่านมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ ( ถ้ามี ) 
   ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ ส าหรับการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2554 ตัง้แตว่ันท่ี 3 มกราคม  2554 ถึงวันท่ี 8 เมษายน 2554 นั้น ปรากฎว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
 

บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้ารว่มประชมุผู้ถือหุ้นในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 10  มิถุนายน  2554  
 
 
 
 



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกทา่นเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานท่ี ดังกล่าวขา้งต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปดิให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – ส่ง 2 จุด คือ บริเวณลานจอดรถ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 085–487-3425) และ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า-หมอชิต ฝ่ังสวนจตจุักร 
(หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-812-3108 ) ผู้ถือหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะใช้บริการรถรับส่งของบริษัท กรุณาปฎิบัติตาม
รายละเอียดและแผนท่ีแนบท้ายล าดับที่10  ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้ดว้ยตนเอง และมีความประสงค์จะ
แต่งตัง้ตวัแทนเขา้ร่วมประชุม ขอได้โปรดท าการมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ ดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.thaistanley.com  / Investor Relations และน ามาแสดงต่อเจา้หน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม 
หรือ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทนุสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอยา่งนอ้ย 1 วัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการปิดอากร
แสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ดว้ย 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                                             
                                                                                                
 นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  
                                                     ประธานกรรมการบริหาร 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบรษิัท ฯ  บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการการอิสระที่ไม่มีส่วน 
ได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ    1. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช และ 2.นายพิจารณ์  สุขภารังษี  รายละเอียด 
ของกรรมการอิสระตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9  และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และส าเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
หนังสือมอบฉันทะ มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนน 
บางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2553 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลง

ในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มายัง  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 118 และ 
164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล์ info@stanley.co.th โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ท่ีอยู่ ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิขอรับรายงานประจ าปี 2553 ได้ท่านละ 1 เล่ม  

 
3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้า

มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ ท่ี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 
ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-5462-3 ต่อ 118 , 164  โทรสาร 0-2581-5397 
หรือท่ีอีเมล์ info@stanley.co.th 
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