
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 
ของ 

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 
วันที่ประชุม :  วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2549  เปดประชุมเวลา 14.00 น. 
สถานที่ประชุม :  หองประชุม ช้ัน 3  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

    เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  เลขาที่ประชุม แจงใหผูถือหุนที่มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม 
เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา  ลี้อิสสระนุกูล  ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549  และบริษัทฯ ยังมิได
แตงตั้งกรรมการทานใดใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง  ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  กรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมได ใหผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม  ผูถือหุนจึงเสนอชื่อ นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เพื่อทําหนาที่
เปนประธานในที่ประชุม   
  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  เปนประธานที่ประชุม  

กอนการเริ่มประชุม ผูถือหุน ขอกลาวไวอาลัยแก คุณวิทยา  ลี้อิสสระนุกูล  ประธานกรรมการ 
  นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานในที่ประชุม แจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมมี
จํานวน 42 ราย นับจํานวนหุนได 61,384,446 หุน (หุนของบริษัทฯ ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดมีจํานวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุน) 
เทากับรอยละ 80.11 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุม ประธานฯกลาวเปดประชุมและเปน
ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
  
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2548 

ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2548 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลวกอนการประชุม 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้  
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,537,946 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน        2,846,500 หุน 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปท่ี 
ผานมา และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
ประธานฯ ไดเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา และ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
กอนการประชุม 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่
ผานมา และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,537,946 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน        2,846,500 หุน 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2549 ซึง่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําป 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 
 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 
ถาม   ในอดีตที่ผานมา หนี้ที่คางชําระเกิน 90 วัน เมื่อทวงถามแลวไดรับชําระมาเปนกี่

เปอรเซ็นต 
ตอบ   ในปที่ผานมามีหนี้คางชําระเกิน 90 วัน ประมาณ 5 ลานกวาบาท บริษัทมั่นใจวา

สามารถเรียกเก็บได  
ถาม   ขอทราบเรื่องเงินลงทุนระยะยาว  ในหลักทรัพยเผื่อขาย ที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 
ตอบ   เปนการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการ ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ซึ่งราคามีการปรับตัวขึ้นลง ซึ่งมีอยูเพียงบริษัทเดียว 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 



ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,537,946 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน        2,846,500 หุน 
  

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการดําเนินงาน 
รอบระยะเวลา 1 เมษายน  2548 – 31 มีนาคม 2549  
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผลการ
ดําเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2548 – 31 มีนาคม 2549 โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
ในอัตราหุนละ 4.60 บาท รวมเปนเงิน 352,475,000 บาท (สามรอยหาสิบสองลานสี่แสนเจ็ด
หมื่นหาพันบาทถวน)  ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.90 บาทตอ
หุน เปนเงิน 68,962,500 บาท (หกสิบแปดลานเกาแสนหกหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) และ
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตรา 3.70 บาทตอหุน เปนเงิน 283,512,500 บาท 
(สองรอยแปดสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) โดยกําหนดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา 
12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลแกผูถือหุน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2549   
 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 
ถาม   ในปถัดไปจะจายเงินปนผล ประมาณ 40-50% ไดหรือไม 
ตอบ   ขึ้นอยูกับการดําเนินธุรกิจที่อาจจะตองมีการลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะมีผลกระทบกับกําไร  ซึ่ง

บริษัทจะพยายามดําเนินการ เพื่อจะทํากําไรใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไดมีเงินปนผล
ใหกับทานผูถือหุนทุกทานไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตน ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,537,946 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน        2,846,500 หุน 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ , แตงตั้งกรรมการใหม 
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 



ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในปนี้กรรมการของบริษัทที่ตองออกตามวาระมีทั้งหมด 
5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้  

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ 
2. นายอภิชาต   ลี้อิสสระนุกูล 
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ 
4. นายอาคิระ โฮโซดะ 
5. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ และไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ 
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ 
4. นายอาคิระ โฮโซดะ 
5. นายทนง   ลี้อิสสระนุกูล 

   ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้ 
           1.     นายคาโอรุ   คุราโมโตะ 
           2.     นายฮิเดนาริ            ยามาซากิ 
           3.     นายคัทสึมิ              คอนโด 

  

และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงิน 2,880,000 บาทตอ
ป (สองลานแปดแสนแปดหมื่นบาทถวน) สวนเงื่อนไขและหลักเกณฑในการจายและจํานวน
คาตอบแทนที่กรรมการแตละทานจะไดรับนั้นใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหนึ่ง , อนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,537,946 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน        2,846,500 หุน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2549 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นางอุณากร พฤฒิธาดา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 3257 และนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 ในนาม



บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 
โดยกําหนดคาตอบแทนดังนี้  
 

คาสอบทานงบการเงินประจําปสิ้นสุด                    
     ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550       850,000.- บาท 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
             3 ไตรมาส เปนเงิน                      780,000.- บาท 

   รวม    1,630,000.- บาท 
 คาตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ไดรับ 
      บัตรสงเสริมการลงทุน 2 บัตร      220,000.- บาท 
   รวมคาตรวจสอบทั้งสิ้น  1,850,000.- บาท 

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 
ถาม   ผูสอบบัญชีคนปจจุบันตรวจสอบงบของบริษัทมากี่ปแลว 
ตอบ   สําหรับคุณอุณากร พฤฒิธาดา ปสิ้นสุดมีนาคม 2550  จะเปนปที่ 5 ซึ่งเปนปสุดทาย 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 และ
กําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง      58,537,946 หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง                     - หุน 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน        2,846,500 หุน 
  

ระเบียบวาระที่ 7            พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งมีผูถือหุนไดซักถาม โดยสรุป
ไดดังนี้ 
 
 
ถาม   ในภาวะที่มีเรื่องราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นผลกระทบในป 49 ทางคณะกรรมการ ได

ประมาณการคิดวายอดขาย  และกําไรจะเพิ่มขึ้นเทาใด 
   ตอบ   ทั้งยอดขายและกําไร ไมนาจะสูงไปกวาปที่ผานมา 

ถาม   ถามีผลกระทบแลวยอดรายไดที่มีอยู 3 สวน สวนไหนจะกระทบมากนอยแคไหน 



   ตอบ   ผลกระทบจะมีในสวนของรถยนต โคมไฟ และหลอดไฟ ก็จะมีผลกระทบดวยเชนกัน 
ถาม   ใหผูบริหารอธิบายเกี่ยวกับภาวะของวัตถุดิบ และจากนี้ไปอีก 1 ป จะเปนอยางไรบาง 

รวมทั้งผลกระทบของ FTA กับประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุน 
ตอบ   เกี่ยวกับการคาดการณในอนาคตนั้น ผูบริหารมองวาในภาวะปจจุบันยากที่จะคาดการ

ไดเนื่องจากอยูในภาวะของการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง 
 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมาเขารวมการ
ประชุมในครั้งนี้ 

 
ปดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา 
 
 
 
 

 
      ลงช่ือ           นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ       ประธานในที่ประชุม 
                       ( นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ ) 
 


