
ท่ี   กรกฎาคม 2552/ IR089     
      
               วันที่  3  กรกฎาคม   2552 
      
เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
      
เรียน กรรมการและผูจัดการ     
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
   บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)   ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เม่ือวันที่  3 
กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 3  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดมีมติดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม  2551   
โดยที่ประชุมไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
เห็นดวย                    55,841,355             เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                       -                       เสียง   คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง                     -                เสียง   คิดเปนรอยละ   - 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา และ 
       อนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ  
       โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                     55,858,655            เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
        ไมเห็นดวย                       -                      เสียง  คิดเปนรอยละ    - 
        งดออกเสียง                     -                      เสียง  คิดเปนรอยละ    - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 



3. อนุมัติงบดุล , งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชี ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 
       โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                         55,903,055             เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
        ไมเห็นดวย                           -                       เสียง  คิดเปนรอยละ      - 
        งดออกเสียง                         -                       เสียง   คิดเปนรอยละ      - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4. อนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

2552 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท ซึ่งเปนการจายจากกําไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน หุนละ 
2.55 บาท และ จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน หุนละ 2.45 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสทิธิรับ
เงินปนผลในวันที่ 13 กรกฎาคม  2552  และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 

       โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                         55,903,055            เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
        ไมเห็นดวย                          -                       เสียง  คิดเปนรอยละ     - 
        งดออกเสียง                        -          เสียง   คิดเปนรอยละ     - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
5. อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จํานวน  5 ทาน ดังนี้ 

5.1 นายนายฮิโรยูก ิ นาคาโนะ    กรรมการ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                          54,642,955          เสียง  คิดเปนรอยละ  97.75 
        ไมเห็นดวย                      1,260,100         เสียง  คิดเปนรอยละ    2.25 
        งดออกเสียง                         -         เสียง   คิดเปนรอยละ     - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



5.2 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล       กรรมการ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                         54,642,955              เสียง  คิดเปนรอยละ  97.75 
        ไมเห็นดวย                      1,260,100              เสียง  คิดเปนรอยละ    2.25 
        งดออกเสียง                        -                      เสียง  คิดเปนรอยละ       -  

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
5.3 นายคัทสมึ ิ คอนโด  กรรมการ 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
 เห็นดวย                 54,433,255                 เสียง  คิดเปนรอยละ  97.37 

         ไมเห็นดวย                1,469,800                 เสียง  คิดเปนรอยละ    2.63 
      งดออกเสียง                    -                  เสียง  คิดเปนรอยละ     - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  5.4 นายโทรุ ทานาเบะ        กรรมการ  
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 

 เห็นดวย                  54,433,255                เสียง  คิดเปนรอยละ  97.37 
         ไมเห็นดวย                 1,469,800                เสียง  คิดเปนรอยละ    2.63 
      งดออกเสียง                      -                       เสียง  คิดเปนรอยละ        - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
   5.5 นายฟมุิโอะ โมรินางะ        กรรมการ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 

 เห็นดวย                   54,642,955              เสียง  คิดเปนรอยละ  97.75 
         ไมเห็นดวย                  1,260,100              เสียง  คิดเปนรอยละ    2.25 
      งดออกเสียง                     -                       เสียง  คิดเปนรอยละ       - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
   



5.6 นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ                      กรรมการ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 

 เห็นดวย                   54,642,955                เสียง  คิดเปนรอยละ  97.75 
         ไมเห็นดวย                  1,260,100                เสียง  คิดเปนรอยละ    2.25 
      งดออกเสียง                     -                         เสียง  คิดเปนรอยละ       - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
6. อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552  ดังนี้ 

1. คาตอบแทนกรรมการ  คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ตอคน และ คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 
5,000 บาท ตอคน เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม (เทากับปท่ีผานมา) 

2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 
20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท ตอคน และคาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 
เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เขารวมประชุม (เทากับปท่ีผานมา) 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
เห็นดวย                55,903,055                   เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 

         ไมเห็นดวย                   -                             เสียง  คิดเปนรอยละ      - 
     งดออกเสียง                  -                            เสียง  คิดเปนรอยละ      - 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
7. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 , นางสุวรรณี ภูริปญโญ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 ในนาม บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PWC) เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 
มีนาคม 2553  โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และใน
กรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
สําหรับคาตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเปนจํานวน 1,819,000 บาท และคาตรวจสอบกิจการที่รับบัตรสงเสริม
การลงทุน 1 บัตร เปนจํานวนเงิน 115,500 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,934,500 บาท 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 



 เห็นดวย                 55,903,055                    เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
         ไมเห็นดวย                      -                             เสียง  คิดเปนรอยละ          - 
      งดออกเสียง                    -                            เสียง  คิดเปนรอยละ          - 

                ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
8. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)     

  - ไมมี- 
 

 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
      
 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
           (นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล) 
            รองประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 


