
ท่ี   กรกฎาคม 2553/ IR0134     
      
               วันท่ี  2  กรกฎาคม   2553 
      
เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
      
เรียน กรรมการและผูจัดการ     
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
   บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)   ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เมื่อวันท่ี  2 
กรกฎาคม 2553  เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 3  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดมีมติดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม  2552   
โดยที่ประชุมไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังน้ี 
เห็นดวย                 56,513,767                 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                       -                        เสียง   คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง                     -                 เสียง   คิดเปนรอยละ   - 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  
3. อนุมัติงบดุล , งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูสอบบัญชี ประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 มีนาคม 2553 
       โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                         57,095,371             เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
        ไมเห็นดวย                           -                       เสียง  คดิเปนรอยละ      - 
        งดออกเสียง                         -                       เสียง   คิดเปนรอยละ      - 

  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 



4. อนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2553 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท ซ่ึงเปนการจายจากกําไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน หุนละ 
4.80 บาท และ จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน หุนละ 0.20 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับ
เงินปนผลในวันท่ี 12 กรกฎาคม  2553  และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และกําหนดวันจายเงินปนผลในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 

       โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 
       เห็นดวย                      57,095,371               เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
        ไมเห็นดวย                          -                       เสียง  คิดเปนรอยละ     - 
        งดออกเสียง                        -          เสียง   คิดเปนรอยละ     - 

  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
5. อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน  3 ทาน ดังนี ้

5.1 นายโคอิจิ  นางาโนะ    กรรมการ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี ้
       เห็นดวย                          57,095,371          เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
        ไมเห็นดวย                      -                   เสียง  คิดเปนรอยละ    - 
        งดออกเสียง                         -        เสียง   คิดเปนรอยละ    - 

  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
5.2 นางพิมพใจ  เหลาจินดา      กรรมการ 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี ้
       เห็นดวย                          56,800,271             เสียง  คิดเปนรอยละ  99.48 
       ไมเห็นดวย                          295,100             เสียง  คิดเปนรอยละ      0.52 
       งดออกเสียง                        -                      เสียง  คิดเปนรอยละ       -  

  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



5.3 นางพรทิพย  เศรษฐีวรรณ   กรรมการ 
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี ้

เห็นดวย                    57,095,371                เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
         ไมเห็นดวย                      -                           เสียง  คิดเปนรอยละ    - 
     งดออกเสียง                    -                    เสียง  คิดเปนรอยละ     - 

  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
6. อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553  เปนเงิน 5,000,000 บาท โดยเง่ือนไขและหลักเกณฑในการ

จายใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (เพ่ิมขึ้นรอยละ 29.20 เมื่อเทียบกับปที่แลว ซึ่งมีคาตอบแทน
กรรมการรวม 3,870,000 บาท)   

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี ้
เห็นดวย                       56,800,271            เสียง  คิดเปนรอยละ  99.48 

     ไมเห็นดวย                        295,100            เสียง  คิดเปนรอยละ    0.52 
     งดออกเสียง                         -                     เสียง  คิดเปนรอยละ      - 

  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
7. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3044 , นางสุวรรณี ภูริปญโญ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3977 ในนาม บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PWC) เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 
มีนาคม 2554  โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และใน
กรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
สําหรับคาตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเปนจํานวน 1,819,000 บาท และคาตรวจสอบกิจการท่ีรับบัตรสงเสริม
การลงทุน 1 บัตร เปนจํานวนเงิน 115,500 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,934,500 บาท 

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมาก ดังนี ้
 เห็นดวย                 57,095,371                    เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 

         ไมเห็นดวย                      -                             เสียง  คิดเปนรอยละ          - 
      งดออกเสียง                    -                            เสียง  คิดเปนรอยละ          - 



                ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
8. เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     

  - ไมมี- 
 

 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
      
 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
           (นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล) 
            รองประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


