หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
วันที่ 3 มิถุนายน 2551
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

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

เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550
เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจําป และ งบการเงินประจําป 2550
ซึ่งประกอบดวยงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2551
เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-สง
แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป (รูปเลม)

ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกรที่ 4 กรกฎาคม 2551
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบาง
พูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2550 โดยจัดสงสําเนารายงานประชุมใหกับผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ตามเอกสารแนบที่ 1
ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปที่ผานมา และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและรายงาน
ประจําป โดยจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและอนุมัติเกี่ยวกับรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติรับรองและอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษทั
ตองมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท บริษัทฯ ได
จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 โดย
ผานจากการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด และ
ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
(รายละเอียดปรากฏอยูในงบการเงิน ของรายงานประจําป หนา 23 - 44 )
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงาน
รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2550 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีในแตละป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
จากกําไรสะสมเพื่อจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 5.30 บาท ซึ่งเปนการจายจากกําไรสุทธิจาก
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน หุนละ 2.70 บาท และจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนหุนละ 2.60 บาท โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
เวลา 12.00 น โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
ทั้งนี้การจายเงินปนผลในอัตรา 5.30 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 406,112,500 บาท หรือ
คิดเปนอัตรารอยละ 33.04 ของกําไรสุทธิประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 (งบเฉพาะ
กิจการ) คือ 1,229,108,402 บาท ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ขอมูล
เปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาเปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. จํานวนหุน
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)
- จากกิจการทีไ่ มไดรับการสงเสริมการลงทุน
- จากกิจการทีไ่ ดรับการสงเสริมการลงทุน
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ประจําป 2551
(งบเฉพาะกิจการ)
1,229,108,402
76,625,000
5.30
2.70
2.60
406,112,500
33.04

ประจําป 2550
1,151,617,968
76,625,000
4.85
2.28
2.57
371,631,250
32.27

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดใหกรรมการตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงกรรมการอีกได
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2551 นี้ กรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 5
ทาน รายละเอียดดังนี้

1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
2. นายมาซาฮิโร นากามูระ กรรมการ
3. นายคะซึโทชิ อีโนะ
กรรมการ
4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไมไดผาน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และ
ประสบการณที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณใน
หลากหลายดาน มีความรูความสามารถ และปฎิบัติหนาที่ในการเปนกรรมการบริษัทที่ผานมาเปน
อยางดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เปนดังนี้
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
2. นายมาซาฮิโร นากามูระ กรรมการ
3. นายคะซึโทชิ อีโนะ
กรรมการ
4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติดานการศึกษาและการทํางาน สัดสวนการถือหุนในบริษัท การ
ดํารงตําแหนงในกิจการอื่น จํานวนวาระหรือจํานวนปที่เคยดํารงตําแหนง จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแตงตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเทากับ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทไดแสดงรายละเอียด
ตลอดจนระบุการมี/ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือ นิติบุคคลที่มี
ความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา จะปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเปน
รายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 15 กําหนดให บําเหน็จ และคาตอบแทน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
กรรมการ ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด และ ตามขอบังคับของบริษัทขอ 37 กําหนดให
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทน การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไมได
ผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการ
จายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนบริษัท ที่มีขนาด
ธุรกิจใกลเคียงกันหรืออยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2551 มีรายละเอียดดังนี้
1 คาตอบแทนกรรมการ
- คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท (เทากับป 2550 ที่ผานมา )
- คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
2 คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
- คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท และ
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท (เทากับป 2550 ที่ผานมา)
- คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เขารวมประชุม)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4)
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูส อบบัญชีประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 39 ผูสอบบัญชีใหที่ประชุม
สามัญประจําปแตงตั้ง ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได และขอ 40
ผูสอบบัญชีควรไดคาตอบแทนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรสเฮาศคู
เปอรสเอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงในดานการตรวจสอบและมีเครือขายในระดับสากล
จึงเห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทดังกลาวดังนี้
1. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีผูลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 2550 และปฎิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูสอบบัญชี ไดเปนอยางดี และ/หรือ
2 นางสุวรรณี ภูริปญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจํา
ป2551 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป
2551 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และกําหนดคาตรวจสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนเงิน 1,819,000 บาท และคา
ตรวจสอบกิจการที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน 2 บัตร เปนจํานวนเงิน 231,000 บาท รวมเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไมมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) , ผูบริหาร , ผูถือ
หุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 นางสุวรรณี ภูริปญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3371 และ นาย
วิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 โดยกําหนดคาตอบแทนตรวจสอบงบ
การเงิน เปนจํานวนเงิน 1,819,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากคาตอบแทนในปที่ผานมา ซึ่งเปนจํานวนเงิน
1,711,500 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 และคาตรวจสอบกิจการที่รับบัตรสงเสริมการลงทุน 2
บัตร เปนจํานวนเงิน 231,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเทากับปที่ผานมา รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
2,050,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ สอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5)
การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถามี )

บริษัทฯ ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ตั้งแต วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 จะแลวเสร็จ
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกลาวขางตน โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปดให
ลงทะเบียนเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 13.00 นาฬิกา เปนตนไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – สง 2 จุด คือ บริเวณลานจอดรถ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ บริเวณที่จอดรถสถานีรถไฟฟา-หมอชิต ดังรายละเอียดและแผนที่แนบทาย สําหรับทานผูถือหุน
ที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะแตงตั้งตัวแทนเขารวมประชุม ขอไดโปรดทําการมอบฉันทะ โดย
ใชหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่สงมาดวย 8 หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ www.thaistanley.com /Investor
Relations และนํามาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือ สงมายัง สํานักงานนักลงทุนสัมพันธ กอนวันประชุมอยาง
นอย 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน
ในครั้งนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุ
1. กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจงวา กรรมการการอิสระที่ไม
มีสวนไดเสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ นายเกียรติ ชินโน รายละเอียดของกรรมการอิสระตาม สิ่งที่สง
มาดวย 9 และทานสามารถสงหนังสือมอบฉันทะ และสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือมอบฉันทะ มายัง
สํานักงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.
บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2550 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเลม โปรดแจงความประสงค
ดังกลาวลงในแบบฟอรม ตามสิ่งที่สงมาดวย 11 มายัง สํานักงานนักลงทุนสัมพันธ ทางโทรศัพท หมายเลข 0-25815462-3 ตอ 118 และ 164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล info@stanley.co.th โดยระบุ ชื่อผูถือ
หุน และ ที่อยู ทั้งนี้ ผูถือหุนมีสิทธิขอรับรายงานประจําป 2550 ไดทานละ 1 เลม
3. กรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคจะสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ทานสามารถสงคําถาม
ลวงหนามายังบริษัทฯ กอนวันประชุมได ที่ สํานักงานนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 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 หรือที่อีเมล info@stanley.co.th

