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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย / กลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตท่ี์มีคุณภาพระดบั

สากล   โดยมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งมัน่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ โดยท่ีใหค้วามส าคญัและ
ใหคุ้ณค่ากบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งจริงใจ 

นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลกูคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงาน
ทางดา้น คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่ง การพฒันา ความปลอดภยัและมนุษยสมัพนัธ ์โดยการใชว้งจรการวางแผน การ
ปฏิบติั และการตรวจสอบ 

 
 1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาที่ส าคญั 
บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จ  ากดั (มหาชน)  จดทะเบียนและจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี  30 พฤษภาคม  

2523 เพื่อด าเนินธุรกิจการผลิต,  น าเขา้และจ าหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ใหแ้สงสว่างส าหรับยานพาหนะ โดยเป็น
กิจกรรมร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่นระหว่าง   บริษทั  เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)  จ  ากดั   (ปัจจุบนัคือ บริษทั สิทธิผล 1919 จ  ากดั)  
กบับริษทั  สแตนเลยอิ์เลคทริค จ  ากดั    ซ่ึงเป็นบริษทัฝ่ายญ่ีปุ่น   ประกอบดว้ย  โรงงานหลอดไฟ (Bulb),    โรงงาน
แม่พิมพโ์ลหะ  (Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp) 

ช่วงปี 2523 – 2533  บริษทัลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟท่ี 1 และโรงงานแม่พิมพ ์  , 
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ส าหรับทุกโรงงานผลิต และไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท มาจนถึงทุน
จดทะเบียน 153 ลา้นบาท  
  ช่วงปี 2534 -2544   บริษทัไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สัง่รับหลกัทรัพยข์องบริษทั 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสามารถท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยใชช่ื้อยอ่  
"STANLY"    และ บริษทัไดก่้อตั้งศนูยว์จิยัและพฒันา (Research and Development Center) โดยไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อท าการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั   
  หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้การร่วมลงทุนเพ่ือจดัตั้ง Lao Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric 
Co.,Ltd.   ,  PT. Indonesia  Stanley  Electric  และ มีการซ้ือหุน้สามญัในบริษทั  อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
จ  ากดั  (มหาชน),   บริษทั ซมัไฮเทค จ  ากดั (ในปี 2558 บริษทัไดข้ายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บริษทั ซมัไฮเทค 
จ  ากดั) ,  บริษทั  ศิริวิทย ์สแตนเลย ์ จ  ากดั,  บริษทั ท็อป ไฮเทค จ  ากดั   และ  Lumax  Industries  Limited  ประเทศ
อินเดีย นอกจากน้ียงัมีการท าสญัญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยกีบับริษทั  Electro Polymers (PVT) Ltd. 
ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย   
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บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ลา้นบาท และลงทุนซ้ือท่ีดินบริเวณรอบบริษทัเพ่ิมเติม เพ่ือ
ก่อสร้างโรงงาน การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ    เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ   

ช่วงปี 2545 – 2553 บริษทัไดก่้อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟท่ี4 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ  าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี (ในปี 2557 บริษทัไดข้ายอาคารโรงงานพร้อมท่ีดินใหก้บับริษทัพ้ืนท่ีขา้งเคียงเน่ืองจาก
ไม่ไดใ้ชง้านและเสียหายจากน ้ าท่วมในปี 2554)  และโรงงานผลิตโคมไฟท่ี 5 ในพ้ืนท่ีเดิม คือ อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี  

ช่วงปี 2554 – 2556  จากอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยมีการพฒันาและเจริญเติบโตเป็นล าดบั แต่
ในช่วงปี 2554  เป็นตน้มา  มีความผนัผวนอยา่งมาก โดยปลายปี 2554 เกิดน ้ าท่วมหนกัในเขตภาคกลาง กระทบต่อ
ผูผ้ลิตยานยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนส่งผลใหก้ารผลิตหยดุชะงกัลง และในปี 2555 จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
กลบัมารวมถึงนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลกลบัมาท าใหมี้ยอดขายและการผลิตรถยนตสู์งเป็นประวติัการณ์  
บริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลกูคา้ผูผ้ลิตรถยนตจ์  านวนมาก  ส่งผลใหผ้ลด าเนินงาน
ของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึนมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ท่ีผลิตโคมไฟส าหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังาน 
(ECO Car) ซ่ึงเป็นยานยนตท่ี์มียอดจ าหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตวัของตลาดยานยนต ์ 

ช่วงปี 2557 – 2558 อุตสาหกรรมยานยนตป์รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากส่งมอบรถยนตจ์ากโครงการ
รถยนตค์นัแรกหมดลง  ความตอ้งการใชย้านยนตข์องผูบ้ริโภค ท่ีถกูใชล่้วงหนา้ไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตวั พืชผลการเกษตรไดผ้ลผลิตจ านวนนอ้ย  รายไดป้ระชาชนนอ้ยลงการใชจ่้ายก็นอ้ยลงตามไปดว้ย 
คงมีการส่งออกท่ียงัคงเติบโตไดเ้ลก็นอ้ย   ผูผ้ลิตยานยนตร์วมถึงบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนจึงตอ้งพยายามอยา่ง
หนกัในการรักษาสถานการณ์และผลการด าเนินงาน   

ส าหรับทางดา้นการบริหาร นบัตั้งแต่บริษทัไดจ้ดัตั้งข้ึนจนกระทัง่บริษทัไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  การบริหารงานยงัคงอยูภ่ายใตผู้บ้ริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มี
การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั  
               

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 บริษทัมีการประกอบธุรกิจในบริษทัร่วม รวม  2  บริษทั  คือ บริษทั ลาวสแตนเลย ์ จ  ากดั และ บริษทั 

เวียตนามสแตนเลย ์ อิเลคทริค จ  ากดั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตท์ั้งหมด การด าเนินงานและ
บริหารจดัการข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษทัโดยยดึหลกัตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย ์ 

 
 
  
 
 
 

บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

บจ.ลาวสแตนเลย ์ บจ.เวียตนามสแตนเลย ์อเิลค็ทริค 

50% 20% 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์ อิเลค็ทริค จ  ากดั ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจ
อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตแ์ละอิเลค็ทรอนิคส์  และ กลุ่มสิทธิผล  ท่ีประกอบธุรกิจอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต ์ โดย
เป็นกลุ่มผูก่้อตั้งบริษทัตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มไดส่้งตวัแทนเขา้
เป็นกรรมการบริหารงานบริษทั 

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษทั โดยสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทั สแตนเลยอิ์เลค็ 
ทริค จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทัและกลุ่มสแตนเลยม์ีการพึ่งพิงความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตและการ 
ออกแบบผลิตภณัฑ ์
 
  

                                           

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ไดแ้ก่ หลอดไฟยานยนต ์ชุดโคม
ไฟยานยนต ์และแม่พิมพ ์ บริษทัมิไดจ้ดัท าขอ้มลูจ  าแนกตามส่วนงานส าหรับธุรกิจแม่พิมพ ์ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่าง
จากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต ์เน่ืองจากยอดขายของส่วนงานดงักล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.27 %   ของ
ยอดขาย 
 
 
 

บจก.สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค (ญี่ปุ่น) 
 
ธุรกจิยานยนตแ์ละอิเลคทรอนิคส์ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

บจก.สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค เอเซียแปซิฟิค 
(สิงคโปร์) 
ธุรกจิ Holding Company 
 

กลุ่มตระกลูล้ีอิสสระนุกลู (ไทย) 
   - นางพรดี  ล้ีอิสสระนุกลู 
- นายอภิชาต ลีอ้ิสสระนกุูล 

-  นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู 
   -  นางพิมพใ์จ เหล่าจินดา 
   -  นางพรทิพย ์เศรษฐีวรรณ 
    
 

100% 
30.54% 

28.76% 

67.50% 

บจก.สิทธิผล 1919 (ไทย) 
ธุรกจิช้ินส่วนยานยนต ์ 
 

บจก.เอเชียนสแตนเลยอิ์นเตอร์เนชัน่แนล (ไทย) 
ธุรกจิอิเลคทรอนิคส์  
 

0.44% 

บจก.โสภากนก 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย) 
ธุรกจิช้ินส่วนยานยนต ์ 
 

3.34% 

0.43% 

7.50% 

80% 

81% 
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       โครงสร้างรายได ้
                                                                                                            (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 
 31 มี.ค. 2559  31 มี.ค. 2558  31 มี.ค. 2557  
 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  
รายได ้       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 7,629.77 67.36 7,128.31 71.41  7,637.36 70.99 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 3,042.45 26.86 2,395.52 24.00 2,631.26 24.46 
รวมรายไดจ้ากการขาย 10,672.22 94.22 9,523.83 95.41 10,268.62 95.45 
เงินปันผลรับ 9.37 0.08 10.85 0.11 41.77 0.39 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 19.37 0.17 22.47 0.23 7.02 0.07 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 261.91 2.31 -  - - - 
รายไดอ้ืน่ ๆ 146.64 1.29 255.92 2.56 310.38 2.89 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 217.35 1.92 168.53 1.69 130.55                   1.21 
รวมรายได ้  11,326.86 100.00 9,981.60 100.00 10,758.34         100.00 

                      
2.1   ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จ  ากดั  (มหาชน)    เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั

เป็นส่วนใหญ่     ไดแ้ก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างส าหรับรถยนต ์   รถจกัรยานยนต ์   และยานพาหนะอ่ืน    เพื่อ
จ  าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์2 ประเภทคือ  

- หลอดไฟยานยนต ์(Auto Bulb)  ปัจจุบนับริษทัผลิตหลอดไฟส าหรับยานยนต ์อาทิ หลอด T19 , G18,  
RP30, S25 เพื่อใชป้ระกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ  มีการจดัจ  าหน่ายในประเทศผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
จ  าหน่ายไปต่างประเทศใหก้ลุ่มบริษทัในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต ์

- ชุดโคมไฟยานยนต ์(Lighting Equipment Lamp)  บริษทัผลิตชุดโคมไฟยานยนตใ์นส่วนต่างๆ อาทิ ชุด 
ไฟหนา้ ชุดไฟทา้ย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสญัญาณ ชุดไฟในหอ้งโดยสาร โดยร่วมพฒันาและออกแบบกบัลกูคา้ผูผ้ลิต
ยานยนตเ์ป็นการเฉพาะรุ่น  

ในส่วนผลิตภณัฑอ่ื์น นอกเหนือจากผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่  
- แม่พิมพโ์ลหะ (Die & Mold) ท่ีใชฉี้ดข้ึนรูปทุกชนิด ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากผลิตภณัฑห์ลกัของ 

บริษทั ลกัษณะเป็นการผลิตเพ่ือสนบัสนุนโรงงานโคมไฟของบริษทั      และรับงานผลิตเพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผู ้
ประกอบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ   บริษทัมิไดจ้ดัท าขอ้มลูจ  าแนกตามส่วนงานส าหรับธุรกิจแม่พิมพ ์   เน่ืองจากยอดขาย
ของส่วนงานดงักล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.27  ของยอดขายรวม 

 
 



 
    

5 
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งส้ิน 18  ฉบบัดงัน้ี           
(1) ผลิตหลอดไฟส าหรับยานยนต ์            (เลขท่ี 1038/สอ./2533) 
(2) ผลิตโคมไฟ ส าหรับยานยนต ์                (เลขท่ี 1044/2527) 
(3) ผลิตแม่พิมพ ์               (เลขท่ี 1214/สอ./2530) 
(4) ผลิตแม่พิมพ ์               (เลขท่ี 1078/สอ./2533) 
(5) ผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยานพาหนะ           (เลขท่ี 1279/สอ./2533) 
(6) การวิจยัและพฒันาดา้นอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์          (เลขท่ี 1176/2534) 
(7) การผลิตแม่พิมพ ์              (เลขท่ี 1767/2538) 
(8) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร หรือ เคร่ืองไฟฟ้า    (เลขท่ี 5675/2539) 
(9) การผลิตหลอดไฟอิเลก็ทรอนิกส์            (เลขท่ี 1016/2541) 
(10) การผลิตช้ินส่วนพลาสติกพลาสติกจากพลาสติกวิศวกรรม         (เลขท่ี 1017/2541) 
(11) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองไฟฟ้า  (เลขท่ี 4290/2541) 
(12) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองไฟฟ้า  (เลขท่ี 4573/2541) 
(13) การผลิตแม่พิมพ ์              (เลขท่ี 1096/2543) 

             (14) การออกแบบทางอิเลคทรอนิคส์            (เลขท่ี 1294 (2)/2545)                      
             (15) กิจการผลิตแม่พิมพแ์ละซ่อมแม่พิมพ ์            (เลขท่ี 1539 (2)/2545)                 

(16) กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ            (เลขท่ี 1545 (2)/2546)                
(17) กิจการผลิตโคมไฟส าหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล  (เลขท่ี 1631 (2)/2555)  
(18) กิจการผลิตแม่พิมพ ์และซ่อมแซมแม่พิมพ ์            (เลขท่ี 2216(2)/2556) 
ปัจจุบนั บริษทัยงัคงไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีจากบตัรส่งเสริมการลงทุนอีก 2  ฉบบั คือฉบบัท่ี     17  

และ 18  ดงัมีรายละเอียด ท่ีส าคญัดงัน้ี          
1.  บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1631 (2)/2555    ลงวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2555  ในกิจการ ผลิตโคมไฟ

ส าหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ  โดยไดรั้บสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

      1.  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
      2.  ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ 90% ของอตัราปกติในการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ  าเป็น ใชใ้นการผลิต

เพื่อจ  าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้วนัแรก โดยวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นนั้น ตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิต
ในประเทศซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัของท่ีจะน าเขา้ และมปีริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามาได ้ และอยูใ่นระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีกรรมการก าหนด  

       3. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ ส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก



 
    

6 
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 

การประกอบกิจการนั้น โดยรายไดท่ี้น ามาค านวณก าไรสุทธิใหร้วมรายไดจ้ากการจ าหน่ายของเสียจากกระบวนการ
ผลิตดว้ย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี
ก  าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลา โดยเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง  หรือหลายปีได ้

       4. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

       5. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ 
ในการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้วนัแรก 

       6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 
น าเขา้คร้ังแรก  
  

2. บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2216(2)/2556  ลงวนัท่ี  4  กนัยายน  2556  ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ ์และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ ์ประเภท 4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และช้ินส่วน  โดยไดรั้บสิทธิและประโยชน์ท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
2.ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น  

รายไดท่ี้น ามาค านวณก าไรสุทธิใหร้วมรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลพลอยได ้ ไดแ้ก่ เศษ หรือ ของเสียจาก
กระบวนการผลิตดว้ย 

กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลา โดยเลือกหกัจากก าไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

 3.ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิต
เพือ่ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้วนัแรก 

5.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้
คร้ังแรก  ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทัว่ไป และเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ดงัน้ี 
 
เง่ือนไขทัว่ไป 

1. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเท่านั้น 
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2. ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัใหย้กเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม 
3.วตัถุดิบหรือวสัดุจ  าเป็นจะตอ้งใชเ้ฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น และตอ้งยืน่รายการเพ่ือขอ

อนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ  าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน 
4.ตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืน เพื่อ

ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
5.วตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นจะตอ้งใชใ้นการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการส่งออกและ

เฉพาะกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
6.ตอ้งจดัใหมี้และใชร้ะบบป้องกนั ควบคุมมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิด

อนัตรายหรือความเดือนร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยูข่า้งเคียง 
7. คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือประกอบได ้จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 
1.เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ จะตอ้งน าเขา้มาภายในวนัท่ี 4 

มีนาคม 2559  
2. ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด าเนินการภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัรส่งเสริม 
3. ตอ้งด าเนินการตามสาระส าคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
    3.1  ชนิดผลิตภณัฑ ์แม่พิมพ ์และซ่อมแซมแม่พิมพ ์

                  3.2  ขนาดของกิจการ มีก  าลงัผลิตแม่พิมพ ์ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ ์ปีละประมาณ  
                         50 ชุด(เวลาท างาน 16 ชัว่โมง / วนั  : 300 วนั / ปี ) ผลพลอยได ้ไดแ้ก่ เศษหรือของเสียจาก 

           กระบวนการผลิต                        
4. ตอ้งมีขนาดการลงทุน (ไมร่วมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 
5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้มีมลูค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท 
 
2.2    การตลาดและการแข่งขัน   
ก. นโยบายดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ ์   
เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนตมี์การแข่งขนัค่อนขา้งต ่า ดงันั้นนโยบายหรือ

กลยทุธใ์นการแข่งขนัของบริษทั  คือ พยายามท่ีจะผลิตสินคา้ทุกชนิดใหม้ีคุณภาพสูงดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล การ
ก าหนดราคาจะคิดจากตน้ทุนการผลิตบวกก าไรมาตรฐาน  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะขยายสายผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัยานยนตเ์พ่ิมข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด    

ลกัษณะลกูคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  คือ  ผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์  และรถยนต ์ (รถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคล   และรถยนตเ์ชิงพาณิชย)์     นอกจากน้ียงัขายผา่นตวัแทน คือ บริษทั สิทธิผล 1919 จ  ากดั  ส าหรับ
ผลิตภณัฑห์ลอดไฟ  ประเภทอะไหล่  ซ่ึงบริษทัมิไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย  

การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย และลกัษณะของลกูคา้   
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 1. การจ าหน่ายในประเทศ มีการจดัจ  าหน่าย 2 ทางดงัน้ี   
     1.1 จ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market)    โดยตรง 
             ส าหรับการผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผูป้ระกอบรถยนต ์  
     1.2   จ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบกิจการอะไหล่    (Replacement  Equipment  Market)    โดย 
             ผลิตภณัฑส์ าหรับตลาดน้ีจะเป็นประเภทท่ีใชเ้ปล่ียนเพ่ือทดแทนของเดิม โดยจะขายผา่น  
             ตวัแทน คือ  บริษทั สิทธิผล 1919 จ  ากดั  
  2. การจ าหน่ายในต่างประเทศ  มกีารจดัจ  าหน่าย 2 ทางดงัน้ี              
      2.1 จ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market)    โดยตรงส าหรับผลิต และ 

เป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผูป้ระกอบรถยนต ์           
      2.2 จ าหน่ายไปยงับริษทัฯในกลุ่มสแตนเลย ์ เพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ  

ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัดงักล่าวจดัเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินคา้    รวมทั้งทยอยจดัส่งใหแ้ก่โรงงาน
ประกอบในประเทศนั้น ๆ  ตาม ORDER โดยทัว่ไปจะเป็นลกัษณะของการขายสินคา้ ในลกัษณะ SINGLE 
SOURCE โดยจะผลิตช้ินส่วนท่ีบริษทั เพียงแห่งเดียว และส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ทัว่โลกเพื่อใหม้ีขอบ เขต
การผลิตท่ีสูง และสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้หรือในแง่ วตัถุดิบท่ีมีการใชน้อ้ยในบางบริษทั และไม่คุม้ท่ี
จะสัง่ตรงจากผูผ้ลิต อาจมีการสัง่ซ้ือจากไทยสแตนเลย ์ในบางโอกาส     

ในปี 2558 บริษทัมีสดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 71.49 ของยอดขายรวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ   
7.03 จากปีท่ีแลว้ และ สดัส่วนการจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 28.51 ของยอดขายรวม   โดย
จ าหน่ายใหก้บักลุ่มลกูคา้ในแถบเอเชีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.01   จากปีท่ีแลว้ 
        

ข.  สภาพการการแข่งขนั      
บริษทัมีนโยบายดา้นการแข่งขนั โดยปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็น

การผกูขาด หรือ ลดการแข่งขนั หรือ จ  ากดัการแข่งขนัทางการคา้  
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมของบริษทันั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีมีภาวะ การแข่งขนัต ่าและมีผูผ้ลิตนอ้ยราย   ซ่ึงถา้พิจารณาดว้ยขนาดบริษทั  ศกัยภาพในการผลิตและ
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีใกลเ้คียงกนัโดยสงัเขปแลว้จะมีผูผ้ลิตเพียง 3   รายเท่านั้น  คือบริษทั ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน)  , บริษทั ไทยโคะอิโต จ  ากดั และ บริษทั อิจิโกห์ อินดสัตรีย ์(ไทยแลนด)์ ถือเป็นผูผ้ลิต
ใหก้บัทั้งระบบในประเทศไทย       โดยบริษทัฯ   เป็นอุตสาหกรรมครบวงจรภายในนบัตั้งแต่   การวิจยัและพฒันา   
การออกแบบ  การผลิตแม่พิมพ ์  การผลิตหลอดไฟและช้ินส่วนดว้ยตวัเอง รวมถึงการประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
และการประกนัคุณภาพสินคา้ กบัทั้งบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    จึง
ไดเ้ปรียบอยา่งมากในการระดมทุนท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่า      

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ ยงัถือเป็นอุตสาหกรรมท่ียากต่อการเขา้มา
ประกอบการส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ เพราะเน่ืองจาก                     
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1) ตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวนมาก เพราะเน่ืองจากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเคร่ืองทดสอบมีราคาท่ีแพงมาก
 2)  บุคคลากรตอ้งใชเ้วลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจ านวนมาก  

3)  ใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อยา่งชดัเจน รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน 
      ความปลอดภยัท่ีเขม้งวดของแต่ละประเทศ        
4)  เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั  สแตนเลย ์อิเลคทริค ประเทศญ่ีปุ่น   จึงไดรั้บการถ่ายทอด 
      เทคโนโลย ีและประสบการณ์ จึงไดรั้บความเช่ือถือจากผูผ้ลิตยานยนต ์     
เน่ืองจากในอุตสาหกรรมน้ี มีผูผ้ลิตนอ้ยรายจึงท าใหบ้ริษทัมีอ  านาจต่อรองกบัลกูคา้ในระดบัหน่ึง  แต่

อยา่งไรก็ดี วิถีของการคา้จะยดึหลกัแห่งความจริงเป็นหลกัในระหว่างลกูคา้กบับริษทั โดยการพจิารณาจากตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงบวกกบัก าไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย  

ในส่วนอ านาจต่อรองกบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ถึงแมว้่าอุตสาหกรรมน้ีจะมีผูผ้ลิตนอ้ยรายแต่ในทางตรงขา้ม
กลบัมีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบมากราย บริษทัจึงใชน้โยบายในการไม่ผกูขาดกบัผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายวตัถุดิบเพียงรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น เพ่ือสร้างอ  านาจต่อรองใหไ้ดต้น้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด 

 ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ ถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่งยิง่
และมีโครงสร้างเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอยา่งมาก นบัตั้งแต่อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เช่น เหลก็ พลาสติก 
ยาง แกว้ หนงัสตัว ์ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนในระดบัต่าง ๆ จนกระทัง่เป็นช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบั
สุดทา้ยแลว้ จึงน ามาประกอบเป็นยานยนต ์ 

ซ่ึงตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีการพฒันาในอุตสาหกรรมน้ีอยา่งมาก และถือว่าเป็นผูผ้ลิตยานยนต ์
และช้ินส่วนยานยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกลุ่ม  ASEAN  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต ์คือ 
รถยนต ์(MOTOR CAR)  และจกัรยานยนต ์(MOTOCYCLE)   ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมาเป็น ดงัน้ี   

  
กราฟแสดงยอดผลติรถยนต์
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แหลง่ทีม่า : สภาอตุสาหกรรม
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กราฟแสดงยอดจ าหนา่ยรถยนตใ์นประเทศ
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กราฟแสดงยอดจ าหนา่ยรถจกัรยานยนตใ์นประเทศ
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หมายเหตุ  ในส่วนของรถจกัรยานยนตไ์ม่ไดท้  ากราฟแสดงใหเ้ห็นเน่ืองจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกนัมากนกั 
 

ในปี 2558  อุตสาหกรรมการยานยนต ์  การจ าหน่ายยานยนตล์ดลงต่อเน่ืองมาจากปลายปี 2556 เน่ืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศซบเซา  แต่มีแนวโนม้ท่ีดีจากการผลิตรถยนตบ์างประเภทเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่  รถปิค
อพัดดัแปลง (Pick up Passenger Vehicle - PPV) รถยนตเ์อนกประสงค ์(Sport Utility Vehicle – SUV) 

 ส าหรับอุตสาหกรรมของบริษทัฯ เป็นอุตสาหกรรมท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบัสุดทา้ยซ่ึง
จะผลิตสินคา้จ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตรถยนต ์ (OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงอาจมีบางส่วนจ าหน่าย
ใหก้บัตลาดทดแทน(REPLACEMENT MARKET) ดงันั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ท่ีผา่นมา จึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ  

 2.3   การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ                    
ก.  การผลิต และขอ้มลูเก่ียวกบัวตัถุดิบ      
การผลิต บริษทัแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี                        
       1.  โรงงานผลิตหลอดไฟ จ านวน 1 โรงงาน  ก  าลงัการผลิตประมาณ    113   ลา้นหลอดต่อปี 

              ผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลกูคา้และโอนใชภ้ายในโดยส่งใหโ้รงงานผลิตโคมไฟ  
         2.  โรงงานผลิตโคมไฟ จ านวน 5 โรงงาน    ก  าลงัการผลิตประมาณ    40   ลา้นช้ินต่อปี  
               ผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลกูคา้       
        3.  โรงงานแม่พิมพ ์  จ  านวน 1 โรงงาน     ก  าลงัการผลิตประมาณ       400    ชุดต่อปี  
              ผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลกูคา้และผลิตเพ่ือสนบัสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ   
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ปัจจุบนัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก   ชุดสายไฟ  เป็นตน้    ประมาณร้อยละ 66   มาจาก
แหล่งวตัถุดิบในประเทศ     และอีกประมาณร้อยละ  34     น าเขา้จากต่างประเทศซ่ึงมีราคาเปล่ียนแปลงไม่มากนกั
โดยสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
แหล่งท่ีมา 31  มี.ค. 2559 31  มี.ค.2558 31  มี.ค. 2557 
 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ในประเทศ 3,233.56 66.37 2,843.71 68.15 2,069.87 64.36 
ต่างประเทศ 1,638.56 33.63 1,329.05 31.85 1,146.36 35.64 
รวม 4,872.12 100.00 4,172.76 100.00 3,216.23 100.00 

 
วตัถุดิบท่ีน าเขา้ส่วนใหญ่จะซ้ือจากบริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค  จ  ากดั และบริษทัในกลุ่มสแตนเลยเ์น่ืองจาก 
1. เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดตน้ทุน หรือไมคุ่ม้กบัการ

ลงทุนท่ีจะท าการผลิตข้ึนเองในประเทศไทย เพราะเน่ืองจากยอดการสัง่ซ้ือมีในระดบัต ่า                       
2. เป็นสินคา้ท่ีตอ้งการยอดการสัง่ซ้ือ ในปริมาณคร้ังละมาก ๆ แต่เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศไทยยงั

ไม่มากและในบางคร้ังการสัง่ซ้ือในปริมาณนอ้ยจะท าใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน บริษทัจึงท าการซ้ือแบ่งจากยอด
สัง่ซ้ือจากบริษทัสแตนเลยอิ์เลคทริค เพ่ือลดตน้ทุนการจดัซ้ือ  และลดความเส่ียงดา้นการ STOCK วตัถุดิบเป็น
เวลานาน    

3. เป็นสินคา้ SINGLE  SOURCER   ซ่ึงเป็นการผลิตสินคา้ในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย ์ ใน
การผลิตสินคา้จากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพ่ือใหมี้ราคาต่อหน่วยถกูลง และขายใหก้บับริษทัในเครือทัว่โลก
 โดยทัว่ไปแลว้ การซ้ือขายสินคา้จาก บริษทั สแตนเลย ์ อิเลคทริค และบริษทัในกลุ่มสแตนเลยจ์ะมิไดบ้วก
ก าไรมากแต่จะคิดจากตน้ทุนสินคา้บวกค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเป็นหลกัเท่านั้นและสินคา้ใดถา้บริษทัสามารถ
จดัซ้ือไดเ้อง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษทัสามารถท่ีจะตดัสินใจสัง่ซ้ือของไดเ้อง และมิไดมี้ขอ้ผกูพนัใด ๆ  

 
 ข.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม    
 บริษทัค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกนั หรือก าจดั เพื่อไม่ใหม้ี

ผลกระทบออกไปภายนอกบริษทั เช่น กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวกบัการพ่นสีเคลือบผวิ  บริษทัไดจ้ดัท าระบบม่านน ้ า
เพื่อดกัฝุ่ นละออง  และผา่นกระบวนการก าจดัใหก้ลายเป็นกากสี   (Paint Sludge) และมอบหมายใหเ้ฉพาะบริษทัท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ระกอบธุรกิจการใหบ้ริการเก่ียวกบัการก าจดัของเสีย   เป็น
ผูด้  าเนินการเก่ียวกบัการก าจดัและบ าบดัของเสียใหก้บับริษทั  

ปัจจุบนั บริษทัไดจ้ดัสร้างโรงบ าบดัน ้ าเสียแบบระบบรวม โดยน ้ าเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถกูส่งมาบ าบดั 
ซ่ึงจากการตรวจวดัค่าน ้ า ไดม้าตรฐาน สามารถน ากลบัไปใชใ้หม่ในกระบวนการผลิต และใชใ้นกิจกรรมอ่ืน เช่น 
หอ้งน ้ า (ชกัโครก) และรดน ้ าตน้ไม ้   อีกทั้ง โรงงาน Lamp7  , ไดน้ าไปใชใ้นกระบวนการผลิตพ่นสี  ส าหรับ
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โรงงานผลิตอ่ืน ๆ อยูใ่นระหว่างปรับเพ่ือน าน ้ าบ าบดัน้ีเขา้ไปใช ้   เพราะฉะนั้นจึงถือไดว้่าไม่มีการปล่อยมลภาวะ
ใดๆ มายงัภายนอก และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ  ไดมี้การจดัท าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ข้ึนจนไดรั้บการรับรองระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงจะมีการตรวจติดตามดา้นมลภาวะต่าง ๆ อาทิ ดา้นเสียงดงั ดา้นกล่ิน ความ
ร้อน คุณภาพอากาศ  เป็นตน้ ทั้งจากภายใน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเป็น
ประจ าทุกๆ ปี ซ่ึงผลการตรวจติดตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล        

นอกจากน้ีบริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามใหว้ตัถุดิบ
ปราศจากสารอนัตราย เช่น ปรอท ตะกัว่ โดยใชส้ารทดแทนโดยท่ียงัคงคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นไวไ้ด ้

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้โครงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทั โดยจดัใหมี้กิจกรรมปลกูตน้ไมใ้นวนั
ท างานสุดทา้ยของปี ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทัและสร้างนิสยัการใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แก่พนกังานบริษทั 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริษทั  
 
2.4   งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ   
 - ไม่มี – 
 

3. ปัจจยัความเส่ียง      
นโยบายบริหารความเส่ียง บริษทัฯ ตอ้งประกนัความปลอดภยัของชีวิตและร่างกายของพนกังานโดยถือว่า

มีความส าคญัล  าดบัสูงสุด และตอ้งดูแลสินทรัพยด์  าเนินการและ ด าเนินมาตรการต่อความเส่ียง โดยร่วมมือกบั
องคก์รทอ้งถ่ินและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างสายสมัพนัธก์บัต่างกิจการ รวมทั้งน าเสนอขอ้มลูท่ีจ  าเป็นและ
เพียงพอต่อการด าเนินมาตรการต่อความเส่ียง 

บริษทั ก  าหนดโครงสร้างระบบบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 -     ก  าหนดผูบ้ริหารผูรั้บผดิชอบควบคุมก ากบัดูแลบริหารความเส่ียง 
 - จดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการ เพื่อด าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียงและวิกฤต ตระเตรียมความพร้อมของระบบบริหาร
สารสนเทศ (ดา้นความมัน่คงปลอดภยั) ด  าเนินกิจกรรมทางสงัคม พิจารณาป้องกนัปัญหาซ ้า รวมทั้งพิจารณาการ
ร่างและทวนสอบนโยบายบริหารความเส่ียง และรายงานผลด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัท าคู่มือควบคุมความเส่ียงเพื่อก  าหนดวิธีควบคุมสภาพความเส่ียง
ทั้งหมดท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั อาทิเช่น  ความเส่ียงจากการหยดุผลิตเน่ืองจาก
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ความเส่ียงจากการหยดุการส่งมอบจากคู่คา้ ความเส่ียงดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ความเส่ียงดา้น
ระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มลู ความเส่ียงดา้นสาธารณูปโภค  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  เป็น
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ตน้ รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกิดจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั  เพื่อท าใหส้ามารถรองรับความเส่ียงต่างๆ 
รวมทั้งวกิฤตการณ์ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และก าหนดใหม้ีการทวนสอบสภาพของขอ้ก าหนดการควบคุมดงักล่าวทุกปี  
 บริษทั ไดท้ าการทบทวนปรับปรุงเพ่ิมเติมขอ้ก  าหนดบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการส่งมอบงานแก่ลกูคา้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการคาดคะเนถึงความเส่ียงท่ีบริษทัเผชิญอยูอ่ยา่งเป็นรูปธรรม    มีการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัความ
สูญเสียอนัเน่ืองมาจากความเส่ียงดงักล่าว รวมถึงการประกนัความปลอดภยัในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ข้ึน และ
ด าเนินการมาตรการจดัการภายหลงัเพื่อจ  ากดัความสูญเสียใหอ้ยู่ในวงแคบท่ีสุด  

บริษทัจดัตั้งกองอ านวยการควบคุมภยัพิบติั ( BCP ) กรณีเกิดวิกฤต ตามพจิารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ท าหนา้ท่ีตอบสนองแบบรวมศนูยต่์อวกิฤตการณ์เพื่อใหส้ามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได ้และ เช่ือมโยงขอ้มลูดา้นบริหารจดัการความเส่ียงกบั บริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค จ  ากดั ประเทศญ่ีปุ่น 

ตั้งแต่ปี 2554 บริษทัไดด้  าเนินการจ าลองสถานการณ์วกิฤตการณ์น ้ าท่วม เร่ิมตั้งแต่การด าเนินการของ
ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบก ากบัดูแลความเส่ียง การด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จนถึงการจดัตั้งกอง
อ านวยการควบคุมภยัพิบติั และการด าเนินการต่างๆ จนถึงระดบัการเขา้สู่ภาวะปกติ  เพื่อใหทุ้กส่วนงานเขา้ใจ
บทบาท หนา้ท่ี และน าผลการจ าลองดงักล่าวมาปรับปรุงแผนการจดัการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคลอ้งกนั โดยไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค จ  ากดั ประเทศญ่ีปุ่น ใหค้  าแนะน าและร่วม
สงัเกตการณ์การซอ้มจ าลองสถานการณ์ดงักล่าวดว้ย 
 นอกจากมาตรการดงักล่าวแลว้ ในส่วนหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผดิชอบควบคุมความเส่ียงนั้นๆ ไดจ้ดัท า
ขอ้ก  าหนดและมาตรการในกรณีท่ีเกิดวิกฤต เช่นอคัคีภยั, สารเคมีร่ัวไหล  รวมทั้งจดัท าแผนการฝึกอบรม การจ าลอง
สถานการณ์ การประเมินผล การจดัท าบนัทึก และการตรวจสอบความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน และ ไดจ้ดัตั้ง
ทีม TOP GUN และท าการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเป็นทีมเสริมในการช่วยป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้
เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  

จากการประเมินความเส่ียงของบริษทั ดา้นการประกอบธุรกิจบริษทัไม่มคีวามเส่ียงท่ีมีผลอยา่งเป็น
นยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์ คงมีเพียงความเส่ียง
ส าหรับการประกอบธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง กล่าวคือ สามารถลดความเส่ียงได ้ โดยใชค่้าใชจ่้ายใน
การป้องกนั ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ ในการใชง้บประมาณและจะตอ้งมีมาตรการเพื่อลดความเส่ียงภายใน
เวลาท่ีก  าหนด ดงัน้ี  

1.ความเส่ียงจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศท่ียงัไม่มัน่คง 
 เน่ืองจากหลายปีท่ีผา่นมาจนถึงปีปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศท่ีไม่มัน่คงส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีบริษทัหลีกเล่ียงไดย้าก 

บริษทั ไดจ้ดัตั้งส านกักลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมผลประกอบการ เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตรวมทั้ง
พิจารณาสภาพแวดลอ้ม และ สภาวะธุรกิจ เพื่อก  าหนดมาตรการด าเนินการต่างๆ เพื่อรักษาอตัราก าไรของบริษทั 
โดยจดัใหม้ีการประชุมของผูบ้ริหารและท าบอร์ดรายงานขอ้มลูข่าวสารและติดตามทุกสปัดาห์ 
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2.ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากสินเช่ือ 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศและการ
ส่งออกสินคา้ โดยปกติรายการดงักล่าวจะมีเง่ือนไขทางการคา้เป็นระยะสั้น ประมาณ 1 - 2 เดือน รายการคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น และ ดอลล่าร์สหรัฐ บริษทั ฯ ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนโดยการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาระดบัความเส่ียงท่ีรับไดต้ามประเภทรายการและของคู่คา้ นโยบาย
ในการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ยงัคงใชน้โยบายเดิม กล่าวคือ ป้องกนัความเส่ียงในอตัราร้อย
ละ 50 ของยอดหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ โดยสญัญาดงักล่าวจะท ากบัธนาคาร ซ่ึงเป็นธนาคารหลกัของ
บริษทั เท่านั้น และ  บริษทั จะไม่ท ารายการคา้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นการเก็งก  าไร 
 ความเส่ียงจากสินเช่ือ บริษทั ไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีมีนยัส าคญั บริษทั ไดท้ าสญัญา
เก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ ์และฝากเงินสดไวก้บัสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ 

 
3. ความเส่ียงจากแนวโนม้การข้ึนราคาของวตัถุดิบและขาดแคลนผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

 บริษทั ใชน้โยบายในการไม่ผกูขาดกบัผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายวตัถุดิบเพียงรายใดรายหน่ึง เน่ืองจากมีผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบมากรายแต่มีผูใ้ชว้ตัถุดิบในเกรดน้ีนอ้ยราย ท าใหบ้ริษทั สามารถเลือกสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตท่ีมีความ
มัน่คง มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษทั มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีสามารถท่ีจะ
น ามาใชเ้พื่อเป็นการสร้างอ านาจการต่อรองกบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบได ้ ท าใหบ้ริษทัไม่มีผลกระทบดา้นน้ีอยา่งเป็น
สาระส าคญั 
 

4. ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 25 
บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 25 จ  านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสแตนเลยอิ์เลคทริค ประเทศญ่ีปุ่น ถือ

หุน้ร้อยละ 30 และ กลุ่มสิทธิผล ถือหุน้ร้อยละ 30  โดยแต่ละกลุ่มไดส่้งตวัแทนเป็นกรรมการบริหารงานของบริษทั 
เน่ืองจากกลุ่มสแตนเลยอิ์เลค็ทริค เป็นตน้แบบของการผลิตสินคา้ทั้งหมด บริษทัจึงตอ้งพ่ึงพาการใช้

เทคโนโลยกีารผลิต วตัถุดิบ  การออกแบบ จาก บริษทั สแตนเลยอิ์เลค็ทริค โดยมกีารจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท
ตามปกติธุรกิจ   

จากการด าเนินธุรกิจนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนโยบาย
การด าเนินธุรกิจแต่อยา่งใด บริษทัจึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และการบริหารจดัการ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ      
4.1 ลกัษณะส าคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
ประเภททรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูค่า (ลา้นบาท) 

31 มีนาคม 2559 
ภาระผกูพนั 

1.ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
  รวมเน้ือท่ี  186 ไร่  79.2   ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 1,230.38 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารส านกังาน  สุทธิ เป็นเจา้ของ 250.45 ไม่มีภาระผกูพนั 
3. อาคารโรงงาน  สุทธิ เป็นเจา้ของ 596.13 ไม่มีภาระผกูพนั 
4. เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ สุทธิ เป็นเจา้ของ 3,459.13 ไม่มีภาระผกูพนั 

                     
 สินทรัพยท์ั้งหมด  ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 29/3 ถนนบางพนู-รังสิต   ต  าบลบา้นกลาง   อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี    

        
  4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์มลูค่ารวม           
759.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  5.27        ของสินทรัพยร์วม ในระยะ 3 ปีขา้งหนา้  บริษทัมีนโยบายเพ่ิมการลงทุน
ในกลุ่มธุรกิจน้ี แต่คาดว่าเมื่อรวมกบัท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ จะไม่เกิน  10% ของสินทรัพยร์วม  

 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
-ไม่มี 
 
 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่                                                   
     6.1  ข้อมูลทั่วไป   

(1) ข้อมูลบริษัท บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี  0107536000765 
ท่ีตั้งส านกังาน   29/3  หมู่ 1  ถนนบางพนู-รังสิต  ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี 12000 
โทรศพัท ์02-581-5462-3   โทรสาร 02-581-5397  , website  www.thaistanley.com 
ทุนช าระแลว้  383,125,000.-  บาท (สามร้อยแปดสิบสามลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นหา้พนับาทถว้น) 
เป็นหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  76,625,000  หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 5.- 
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     (2)  นิตบุิคคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 
ล าดับที่ ช่ือ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

 
จ านวนที่ลงทุน 
หรือหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ลงทุน (%) 

1 บริษทั ลาวสแตนเลย ์จ ากดั 
หลกั 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์
โทรศพัท ์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174 

USD 500,000 USD 250,000 50 

2 บริษทั เวียตนาม สแตนเลย ์อิเลคทริค จ ากดั 
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต์ 
โทรศพัท ์(844) – 8 53456   โทรสาร (844) – 8 531337 
 

USD 8,300,000 USD 1,660,000 20 

3 บริษทั ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ผลิต ขาย 
และบ ารุงรักษาแม่พิมพช์นิดงานประณีต 
 โทรศพัท ์(035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052 

35.9 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 
หุน้สามญั 
5,000 หุน้ 

13.93 

4 บริษทั เอเช่ียนสแตนเลยอ์ินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
48/1 หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ  าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 
ผลิตและจ าหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING DIODES) 
หลอดไฟขนาดเลก็, อุปกรณ์ทางอิเลค็ทรอนิค และอุปกรณ์ 
ไฟแฟลชในกลอ้งถ่ายรูป 
 โทรศพัท ์0-2599-1260  โทรสาร 0-2599-1263 
 

400 ลา้นบาท 60 ลา้นบาท 
หุน้สามญั 

600,000 หุน้ 

15 

5 บริษทั ศิริวิทยส์แตนเลย ์จ ากดั 
182 หมู่ 6 ต าบลโคกกรวด อ  าเภอเมือง นครราชสีมา 
ผลิตและประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนตแ์ละอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคต่าง ๆ 
โทรศพัท ์(044) 291-411-3  โทรสาร (044) 291-414 

40 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 
(ช าระแลว้  
3 ลา้นบาท) 
หุน้สามญั 

600,000 หุน้ 

15 

6 บริษทั พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค 
จาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลิตและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์
และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์, ที่ใชใ้นรถยนต์ 
โทรศพัท ์(021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506 

USD 7,500,000 USD 750,000 10 
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(3.) บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์                            บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพ  10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผูส้อบบญัชี    นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4474     
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์  ชั้น 15    179 / 74-80  ถนนสาธรใต ้ กรุงเทพ  10120 
โทรศพัท ์0-2286-9999  โทรสาร 0-2286-5050    
                                                              

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษทั ส านกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากดั 
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2676-6667-8    โทรสาร 0-2676-6188-9 

         
 

6.2  ข้อมูลส าคญัอืน่ ๆ 
      - ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น           
      7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว        
      (1)   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  383.125  ลา้นบาท และช าระเต็มมลูค่าแลว้  แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน   
76,625,000  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  5  บาท 
       (2)  หุน้ประเภทอ่ืน  

- ไม่มี 
       7.2  ผู้ถือหุ้น            
        (1)  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ก. กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุดทั้งหมด  10 รายแรกของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด
วนัท่ี  9  มิถุนายน  2558    ดงัน้ี         
รายช่ือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

(%) 
1.กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ทริค  23,737,250 30.98 

- บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จ  ากดั 23,402,750 30.54 
- บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล 22,625,496 29.53 
- นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 7,695,876 10.04 
- นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 4,500,036 5.87 
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,208,920 4.19 
- นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 2,175,670 2.84 
- นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 2,162,670 2.82 
- บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั 2,556,074 3.34 
- บริษทั โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 326,250 0.43 

3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 2,460,500 3.21 
4.THE HONGKONG AND SHANGHAI BAKING CORPORATTION LIMITED 1,970,600 2.57 
5.บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั  1,914,910 2.50 
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 1,550,100 2.02 
7.  AIA COMPANY LIMITED, AIA-D-PLUS 1,540,000 2.01 
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 1,499,100 1.96 
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 1,424,400 1.86 
10. MR.KENNETH RUDY KAMON 1,303,800 1.70 
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ส าหรับขอ้มูลผูถ้ือหุน้ที่เป็นปัจจุบนั ผูล้งทุนสามารถดูไดจ้าก Website ของบริษทั (www.thaistanley.com)  ก่อนการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 

 

ข. กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีส่วนในการด าเนินงานของบริษทัโดยการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ   
 

รายช่ือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วนการถือ
หุน้ (%) 

1.กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ทริค *  23,737,250 30.98 
- บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จ  ากดั 23,402,750 30.54 
- บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล ** 22,625,496 29.53 
-            -      นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 7,695,876 10.04 

- นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 4,500,036 5.87 
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,208,920 4.19 
- นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 2,175,670 2.84 
- นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 2,162,670 2.82 
- บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั 2,556,074 3.34 
- บริษทั โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 326,250 0.43 

* บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุน้ บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จ  ากดั
ประเทศสิงคโปร์  ในอตัราร้อยละ 100 และถือหุน้ในบริษทัเอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในอตัราร้อยละ 67.50  

** กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารในบริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั และ บริษทัโสภากนก อินเตอร์  
         เนชัน่แนล โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ  81  และ ร้อยละ 80      ตามล าดบั 

  

        7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
  - ไม่มี 
        
       7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล      
       บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จ  ากดั (มหาชน)   มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีในแต่ละปี (งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลเป็นดงัน้ี    
ปีบญัชี 2553 2554 2555 2556 2557 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 18.63 9.48 20.97 19.41 15.11 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 6.50 3.00 6.75 6.00 4.80 
อตัราจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 36.37 36.61 33.72 32.51 34.53 
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 8. โครงสร้างการจดัการ 
      8.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และการประชุม 

 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ 
  จ านวนคร้ัง 

การประชุม 
จ านวนคร้ัง 

ที่เขา้ร่วมประชุม 
นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล* ประธานกรรมการ 5 5 
นายโคอิจิ  นางาโนะ* ประธานกรรมการบริหาร 5 5 
นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล* กรรมการ 5 4 
นายคาซึมิ  สึมิยะ*   กรรมการ 5 5 
นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล           กรรมการ 5 4 
นางพรทิพย ์  เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 5 4 
นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 
นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 5 5 
นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 5 5 
นายพิจารณ์  สุขภารังษ ี  กรรมการอิสระ 5 5 
นายคะซึโทชิ  อีโนะ**   กรรมการ 5 2  

(TV Conference) 
นายโทรุ  ทานาเบะ**            กรรมการ 5 2 

(  TV Conference ) 

 
*      กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั  เง่ือนไขการลงนาม  นายอภิชาตลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนาม 
        ร่วมกบั นายโคอิจิ นางาโนะ  หรือ นายคาซึมิ  สึมิยะ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราบริษทั   
 ** กรรมการปฏิบติังานที่ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

การประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  กรรมการทุกคน มี
หนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจ าเป็น   การลงมติ  กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ีไดก้  าหนดขั้นตอน และ วิธีการประชุมไวใ้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประชุมคณะกรรมการของบริษทั 

 
บริษทัมีการจดัท าแผนก าหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมท่ีส าคญัของ

แต่ละคร้ังเป็นการล่วงหนา้ เพื่อจดัเวลาประชุมใหเ้พียงพอ และใหก้รรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกนั และ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  14 วนั ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  และมีการ
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ประชุมผา่นทาง ระบบ TV conference  เพื่อใหก้รรมการท่ีอยูต่่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมา
ประชุม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษทั  ไดก้  าหนดให ้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู ้
ร่วมกนัก  าหนดวาระการประชุม และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให ้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ ในการประชุมทุกคร้ัง
ก  าหนดใหก้รรมการทุกท่านรายงานการซ้ือขาย / ถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการใหท่ี้ประชุมทราบ 

ส าหรับการท ารายการท่ีบริษทั มีกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการปกติทางธุรกิจ ไดก้  าหนดใหฝ่้ายบริหาร
รายงานรายการดงักล่าวแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส 

ในปีบญัชี 2558 ท่ีผา่นมาไดม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จ  านวน   5  คร้ัง  โดยในการประชุมทุกคร้ัง 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้เพื่อใหก้รรมการบริษทั ไดศ้กึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ  การเขา้
ประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน มีจ  านวน 10 ท่านท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในประเทศไทย โดยไดเ้ขา้ประชุมครบถว้นทุกคร้ัง 
(100% )  จ  านวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70 กรรมการเขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง (80%) จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 
และกรรมการเขา้ร่วมประชุม 2 คร้ัง (40%) จ านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 17 ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีอยูต่่างประเทศเขา้
ร่วมประชุมผา่นระบบ TV Conference  
 
         8.2 ผู้บริหาร 
         การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 คร้ัง และอาจประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจ  าเป็นและ
สามารถเชิญผูบ้ริหารหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไดใ้นท่ีประชุม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
1.นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ประธานกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร 
2.นายโคอิจิ  นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร 

               3.นายคาซึมิ  สึมิยะ   กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์
4.นายฮิเดกิ  มตัสึอิ   ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานการตลาด 

               5.นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ     ผูจ้ดัการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ ์
               6.นายโคจิ  โคบายาชิ           ผูจ้ดัการใหญ่ ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั 

Office of Internal Audit &  CG Promotion 
นางนงเยาว ์อภิรัมย ์
ผูจ้ดัการแผนก 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายโคอิจิ  นางาโนะ 

คณะกรรมการบริหาร Office of  Productivity Innovation 
ผูจ้ดัการฝ่าย นางศศิธร ทองสุก 

Office of Corporate Plan 
นายเทรุฮิโกะ  ฮทัโทริ 

ส่วนงานบริหาร 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 

ผูจ้ดัการใหญ ่
นางรัศมีแข  วงศช์าดากุล 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

โครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทั 
  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
นางรัศมีแข วงศช์าดากุล   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
นางสุพทัรา  รัตนชินชยั   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ส่วนงานการตลาด 
นายฮิเดก ิมตัสึอิ 
ผูจ้ดัการใหญ ่

นายยาสุฮิโร  อามาโน 
รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์
นายคาซึมิ  สึมิยะ 
ผูจ้ดัการใหญ ่

นายอนุพงษ์ โถมนาการ     นายโสภณ  โล่ห์ทองค า 
นายคาสุฮิโร  ซูงิซาก ิ        นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ส่วนงานแม่พมิพ ์
นายโนบุฮิโร  ทาคาฮาชิ 

ผูจ้ดัการใหญ ่
 
 

 

ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
นายโคจิ  โคบายาชิ 

ผูจ้ดัการใหญ ่
นายไพโรจน์  จงมีเพียร 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ฝ่ายขาย 2 
 นายสฤษด์ิพงศ ์ แซ่จงั   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายขาย 1 
 นายอภิธาน  วิเศษสมบตัิ  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายบริหาร 
 นายวชัรา  สถาพรพิบลูย ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย Management Planning 
 นายนคร  อารยะสมัพนัธ ์
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถจกัรยานยนต ์
 นายเผด็จ  เจริญผลดี  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายขาย 3 
 นายภาณุ  อตัตนาถวงษ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตหลอดไฟยานยนต ์
 นายชูชีพ  บวัอ่อน   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ ์1 
 นายชยัรัตน์  ถนอมงาม   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย CAE 
 นายชวณชั  เชาวนารมย ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถยนต ์2 
 นายศกัด์ิพนม  ศรีสวสัด์ิ   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถยนต ์1 
 นายภานุพงษ์  เดชพนัธุ์   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 3 
 นายวนัชยั  วงศช์าดากลุ   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 1 
 นายณรงคศ์กัด์ิ  เกณทะนะศิล   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 2 
 นายนิพนธ์  รุ่งทองใบสุรีย ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ2์ 
 นายวิมล  พนัธ์ประสิทธิกจิ  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย Information System 
 นายมงคล  พนัธุมนนัทน์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย Technical Management 
 นายนราธร  ไปบน   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 5 
 นายชยัพร  วรรณพงษ์   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 7 
 นายสมบตัิ  ศรีตุลานนท ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายProduction Engineering 
 นางพาฝัน คลา้ยแยม้ 
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย New Model Development Control 
 นายสุภาพ  รัตนชินชยั   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรับประกนัคุณภาพ  
นายวิษณุ  ภู่พนัธ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายจดัซ้ือ   
นายทินกร พงษดี์ 
ผูจ้ดัการฝ่าย 

ฝ่ายขาย 4 
 นายศุภเกตุ  ลาชโรจน์   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย Cost Planning  
นายชานนท ์ เลาหบุตร  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
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    8.3 เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้  นางสุดใจ  ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  ด  ารงต าแหน่งเลขานุการของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2551  โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
     8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกบัการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรือ
อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะพิจารณาจากความหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ ผลปฏิบติังานของแต่ละคน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 

1. นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู ประธานกรรมการ 205,000  205,000 
2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 205,000  205,000 
3. นายทนง  ล้ีอิสสระนุกลู กรรมการ 200,000  200,000 
4. นายคาสึมิ  สึมิยะ  กรรมการ 205,000  205,000 
5. นางพิมพใ์จ  ล้ีอิสสระนุกูล           กรรมการ 200,000  200,000 
6. นางพรทิพย ์  เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 200,000  200,000 
7. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
205,000 405,000 610,000 

8. นายโชคชยั ตั้งพลูสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 205,000 285,000 490,000 
9. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 205,000 285,000 490,000 
10. นายพิจารณ์  สุขภารังษี   กรรมการอิสระ 205,000  205,000 
11. นายคะซึโทชิ  อีโนะ  กรรมการ 190,000  190,000 
12. นายโทรุ  ทานาเบะ              กรรมการ 190,000  190,000 

รวม  2,415,000 975,000 3,390,000 
 

หมายเหตุ  บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ 
  

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   ในปี 2558 บริษทัมีกรรมการบริหารจ านวน 6 ราย โดยไดจ่้ายค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร  รวมทั้งส้ิน 44.52  บาท  

 
(2) ค่าตอบแทนอ่ืน   

 - ไม่มี 
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8.5 บุคลากร  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  3,055  คน โดยในปี 2558 บริษทัจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่

พนกังานจ านวนทั้งส้ิน   1,274.70  ลา้นบาท เป็น เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เงินประกนัสงัคม  และสวสัดิการต่าง ๆ  เช่น  เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง  ค่ากะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

 
  หน่วยงาน ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหารและธุรการ 51 59 110 
ฝ่ายการตลาด 17 25 42 
ฝ่ายผลิต 1,568 1,308 2,876 
พนกังานชาวญ่ีปุ่น 27 - 27 
รวม 1,663 1,392 3,055 

  
 จ  านวนพนกังานรวมลดลง  4%   จากปีท่ีแลว้  ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีจ  านวนพนกังานในระดบั น้ี

และไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งเป็นสาระส าคญั   
 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน     
บริษทัจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหเ้หมาะสมกบัทุกระดบั ทั้งดา้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัทกัษะ การปฏิบติังาน , ดา้นการพฒันาจิตใจ และ ดา้นภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัไดส่้งพนกังานไปฝึกงาน และ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา  

ทั้งน้ี ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ หรือ ขอ้พิพาทใดๆ กบัพนกังาน และไดรั้บ
รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละดา้นสวสัดิการแรงงาน 10  ปีต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2549 – 2558  
และไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดบัสมบูรณ์ ขั้นริเร่ิม จากกระทรวงแรงงาน 
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 9. การก ากบัดูแลกจิการ 
     9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
 บริษทัมีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

1. จดัใหม้ีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน
เพื่อใหถื้อปฏิบติั และเฝ้าสงัเกตถึงการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบนั 

2. ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจนและ
เหมาะสม 

3. ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง   
4. จดัท าและรักษาไว ้ และทบทวนระบบการควบคุม  ทั้งการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน และการ

ก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหม้ีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลด าเนินไปในลกัษณะท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 
และ จริยธรรมท่ีดี  ตลอดจนการจดัการความเส่ียงและการใหค้วามส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และ
รายการผดิปกติทั้งหลาย 

5. ด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
เสียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั   

6. ใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบท่ีมีความเช่ือถือได ้ ประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน  การจดัการความเส่ียง และ การติดตามใหม้กีารปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล   

7. ด าเนินการใหม้ัน่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม  
8. ดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ และโปร่งใส    
9. จดัใหมี้ระบบการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

  
       9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
             (1) โครงสร้างกรรมการ    บริษทัมีกรรมการ 3 ชุด  ดงัน้ี 
 ก . คณะกรรมการบริษทั 
 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  มีกรรมการจ านวน 12  คน ประกอบดว้ย 
 1.กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ( Executive Director ) : ซ่ึงเป็นผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า หรือ
มีอ  านาจลงนามผกูพนับริษทั    จ  านวน  4 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  33.33 ของกรรมการทั้งหมด 
 2.กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมกรท่ีเป็นอิสระ จ  านวน 8 คน คิด
เป็นสดัส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซ่ึงถือเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามขอ้ก  าหนด ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเอาใจใส่ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตน กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ กรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการกิจการของบริษทั ตดัสินใจและดูแลการ
ด าเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั  เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 
 1.  เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 2.  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้เกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการ
อาจไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งอีกไดโ้ดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 ข. คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน  และผูบ้ริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จ  านวน 6 ท่าน  มีอ  านาจ , หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ในการก าหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษทั และตรวจสอบผลด าเนินงานของบริษทั 
 ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร   
 คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีก  าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษทั และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของบริษทั การอนุมติัแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
  
 ค. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หนา้ท่ีในการสบทวนความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ทั้งน้ี ไดก้  าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ในกฎ 
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้กไ้ขหนา้ท่ีความรับผดิชอบเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2551 เพ่ือให้
สอดคลอ้งตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แลว้ 
 ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ 
               1.     สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
               2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ 
 หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 3.สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาด 
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
                4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ 
 เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 
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 ประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 5.พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 
              6.จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน 
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 -  ความเห็นเก่ียวกบั  ความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 -  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 -  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาด 
                 หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 -  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 -  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 -  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 -  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
                 (Charter ) 
 -  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี 
                 ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 7.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
         
          (2)  รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั คือ  
      นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา    
      ปี 2546 – ปัจจุบนั  ต  าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      
                                                                 บมจ.แอด๊วานซอิ์นฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี   
            ปี 2556 – ปัจจุบนั  ต  าแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    บจก.วิทยค์อร์ป โปรดกัส์                    
      ปี 2547 – 2551  ต  าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     บมจ.หลกัทรัพย ์ยไูนเตด็    

     ปี 2551 – 2554  ต  าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     บมจ.หลกัทรัพย ์ยไูนเต็ด    
     ปี 2550 – 2554  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                                              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนา้ท่ีโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ท่ีรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบติั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถขอค าปรึกษาจากท่ี
ปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระไดโ้ดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3 เดือน ต่อ 1 
คร้ัง  และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  และสามารถเชิญผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ือง
ต่างๆ เขา้มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไดใ้นท่ีประชุม และ ตอ้งมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ในรอบปีบญัชี 2558 ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  9  คร้ัง โดยในการประชุมแบ่งเป็น 
- 5  คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 
- 4  คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดงัน้ี 
  
 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  จ านวนคร้ัง 

การประชุม 
จ านวนคร้ัง 

ที่เขา้ร่วมประชุม 
นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 9 9 
นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ 9 9 
นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช  กรรมการตรวจสอบ 9 9 

                                                                                     
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ 
เกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
- คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 บริษทั  ไดก้  าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไวเ้ทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ.
4/2552  ขอ้ (16) หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ ดงัน้ี  
 1.ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 
 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าว ไมร่วมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั 
 3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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   4.ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี  
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ 
3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ีการ
ค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษทัสงักดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้
บริหารทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
 7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ  
 การพิจารณาคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
บริษทัอยูใ่นระหว่างพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการจะพจิารณาจาก คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั  
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-   ความสมัพนัธท์างธุรกิจของกรรมการอิสระ    มี  ดงัน้ี 
       1. บริษทัใชบ้ริการทางกฎหมายกบั บริษทั ส านกังานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จ ากดั ท่ีนายพิจารณ์ 

สุขภารังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2558  เป็นจ านวนเงิน   0.46 ลา้นบาท   
       ทั้งน้ี  รายการดงักล่าว ไม่เกินจากคุณสมบติัท่ีบริษทัระบุไว ้     
  
(2.) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

         องคป์ระกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษทัผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบับริษทั ก  าหนดไวด้งัน้ี 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผูถื้อหุน้ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูถื้อหุน้ โดยผู ้

ถือหุน้ 1 คน  มีคะแนนเสียงเท่ากบั  1  หุน้  ต่อ  1  เสียง  
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้   ทั้งน้ีใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล  

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลท่ี
เขา้เป็นกรรมการแทน จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  
และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่

 
     การพิจารณาคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
บริษทัอยูใ่นระหว่างพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการจะพจิารณาจากคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั มีภาวะ ผูน้  า  วิสยัทศัน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์
อ่ืนใด มีคุณธรรม และ จริยธรรม  ประวติัการท างานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี
กรรมการของบริษทั และมิไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริษทั หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
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        9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
(1) กลไกในการก ากบัดูแลกิจการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทัแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัในระดบัผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ี

ไดถื้อหุน้อยู ่  โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบในการบริหารจดัการของบริษทัเหล่าน้ี ใหค้  าปรึกษาและ
ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อแทรกแซงหรือ
ครอบง ากิจการเหล่าน้ี 

 (2) ขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 - ไม่มี 

 
         9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงัน้ี 
ก าหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน น าขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและก าหนดหา้ม

พนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มลูภายใน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษทั ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการ
เปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั ซ่ึงรวมถึงการ
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ตอ้งรายงานจ านวนหุน้ของบริษทั ท่ีตนมีอยูใ่หค้ณะกรรมการ
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ  

บริษทัออกนโยบายความมัน่คงสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการรักษาและควบคุมขอ้มลูของบริษทั รวมถึงการ
รักษาความลบัของลกูคา้  โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผูดู้แลการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุม
อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษทัท่ีไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศ
เท่านั้น และผูจ้ดัการฝ่ายของหน่วยงานดงักล่าวจะมกีารทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1  
คร้ัง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งน้ีส านกังานตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง   
               ในปี 2558 บริษทัเพ่ิมมาตรการรักษาความลบั ในการควบคุมทางดา้นกายภาพ ดว้ยการขอความร่วมมือผูท่ี้
เขา้มาติดต่อในบริษทัทุกรายงดใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดใ้นบริเวณบริษทั และ การถ่ายภาพในบริษทัตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตในทุกกรณี รวมถึงงดการหา้มน าอุปกรณ์บนัทึกเสียง อุปกรณ์ส่ือสาร หรือ อุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพ
ไดเ้ขา้มาในพ้ืนท่ีควบคุมเขม้งวด อาทิ ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 

              9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

               (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

                บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร๊ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ  ากดั จ  านวนเงินรวม  2.05 ลา้นบาท  
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 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

 ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.23 ลา้นบาท 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอืน่ ๆ  

 ตามท่ีบริษทัไดก้  าหนดวิสยัทศัน ์ของบริษทั และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน เพื่อใหย้ดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน ท่ีมุ่งหวงัใหรั้กษาไวซ่ึ้งเกียรติยศ และ คุณค่าในการท างานและเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั โดยจดัพิมพเ์ป็นคู่มือใหก้รรมการ, ผูบ้ริหารและพนกังาน
รับทราบและถือปฏิบติั ทั้งน้ี ไดบ้รรจุเร่ืองวิสยัทศัน์และ จรรยาบรรณไวใ้นหลกัสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, 
ผูบ้ริหาร และ พนกังานใหม่  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นเวบ๊ไซด ์(www.thaistanley.com) ของบริษทัดว้ย   

คณะกรรมการไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสรุปสาระส าคญัในการด าเนินการแบ่งเป็น
หวัขอ้ไดด้งัน้ี 
 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น  ( Rights of Shareholders ) 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ี
กฎหมายก าหนด บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่อยา่งเป็นอิสระ การไดรั้บส่วน
แบ่งผลก าไร/ เงินปันผล อยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้
อยา่งอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญั การแกไ้ขหนงัสือส าคญัของบริษทัฯ  นอกจากนั้นยงัไดด้  าเนินการเพ่ือส่งเสริมและ
อ านวยการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

1.1 สิทธิในการไดรั้บขอ้มลูท่ีส าคญั และจ าเป็น  โดยด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ใหค้รบถว้น ตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ พร้อมน า
ขอ้มลูเหล่านั้นเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถรับทราบขอ้มลูไดอี้กช่องทางหน่ึง ซ่ึงการเผยแพร่
ดงักล่าวไดร้วมขอ้มลู อ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบั บริษทั  เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผูถื้อหุน้  นโยบายการบริหาร  ผูบ้ริหาร 
ฯลฯ รวมทั้งขอ้มลูทางการเงินอ่ืนๆ และขอ้มลูท่ีบริษทั ไดเ้ผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนดว้ยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้
เสียไดรั้บทราบเช่นเดียวกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มลูท่ีจ  าเป็นและเพียงพอเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ วนั เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มลูประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษทั ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู
ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และ ออกเสียงลงมติ 
      หนงัสือเชิญประชุม 
     บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14  วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถว้นและเพียงพอ  โดย
เอกสารดงักล่าว ไดจ้ดัท าทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพ่ืออ  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ  
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    ในหนงัสือเชิญประชุมไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารท่ี
จ  าเป็นในการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยงัสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทาง
เวบ็ไซดข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 

 
      การอ  านวยความสะดวก 
     บริษทัฯ ไดจ้ดัรถรับ- ส่ง เพื่ออ  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

          จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมาใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมก่อนเวลา
ประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

     ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสถาบนั บริษทัอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบจ านวนหุน้และรายช่ือกองทุน
ต่าง ๆ ใหเ้ป็นการล่วงหนา้ได ้ 

      ในการใชสิ้ทธิออกเสียงไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย
เพื่อน ามาค านวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

       การประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย ดงัน้ี 
-คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน 
-ผูส้อบบญัชี เพื่อใหข้อ้มลูกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบังบการเงิน 
-นกักฎหมายจากบริษทัภายนอกท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
-ล่าม เพื่อส่ือสารความเขา้ใจของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
-ตวัแทนลกูจา้งของบริษทั : ประธานคณะกรรมการสวสัดิการ และ ตวัแทนลกูจา้งท่ีไดรั้บ 
 เลือกตั้งจาก พนกังานเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ 
-ตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ินจาก เทศบาลต าบลบา้นกลาง 

        การออกเสียงลงคะแนน นบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไว ้

         
1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ 
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้

เวลาอยา่งเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ  ในการประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการทุกคน และผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทัมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

 
1.4   สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  
โดยในวาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้จง้นโยบายและหลกัเกณฑ์

ในการก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 
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1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษทัเสนอช่ือกรรมการ และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 
 1.6 คณะกรรมการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อใหม้ี

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทั ฯ จึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
เร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีล่วงหนา้ และเปิดเผยให้
ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนดงักล่าว ไวบ้น websiteของบริษทั และไดแ้จง้การ
เผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2558 บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมตั้งแต่วนัท่ี 15 
มกราคม – 16 เมษายน 2558  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชุม  

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ( Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย ไมว่่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
2.1 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

ปัจจุบนับริษทัมีเฉพาะหุน้สามญั ไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน ๆ  
 
2.2 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก  าหนดและจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้อกสาร หลกัฐาน รวมทั้งค  าแนะน าขั้นตอนในการ
มอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพื่อสามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
2.3 บริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส าหรับวาระท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุม
และออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 
2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากให ้บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ  ากดั ซ่ึง

เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 14  วนั ก่อนการประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นเวบ๊ไซดข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการประชุม 
และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นส่ือมวลชนโดยประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และ ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

 
2.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าบนัทึกการประชุมผูถื้อหุน้ และ ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด ์ของบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบรายละเอียดการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย ( Role of Stakeholders ) 
บริษทัฯ รับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ลกูคา้ผูซ้ื้อ ลกูคา้ผูข้าย พนกังาน  ผูถื้อหุน้ ภาครัฐ 

และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ ชุมชนทอ้งถ่ิน ตามท่ีกฎหมายก าหนดและดูแลว่าสิทธิดงักล่าวไดรั้บความ
คุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี 

3.1 ลกูคา้    เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ดงันั้นลกูคา้
ในความหมายของบริษทัฯ จึงหมายถึงลกูคา้ผูซ้ื้อสินคา้จากบริษทั รวมถึงลกูคา้ผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้ของบริษทั จริงๆ 
ดว้ย     บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัลกูคา้ ดงัน้ี 

ดา้นบริหาร :  ตอบสนองความพอใจของลกูคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงานทางดา้น
คุณภาพตน้ทุน, การจดัส่ง, การพฒันา, ความปลอดภยัและมนุษยส์มัพนัธโ์ดยการใชว้งจร การวางแผน - การปฏิบติั 
– การตรวจสอบ 

ดา้นคุณภาพ : มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคร์ะบบรับประกนัคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภณัฑ์
ดว้ยความมัน่ใจท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและความไวว้างใจจากลกูคา้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัหน่วยงาน Quality Assurance รับผดิชอบในการรับประกนัคุณภาพสินคา้ การให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้ ใหค้  าปรึกษา และรับขอ้ร้องเรียน เพื่อใหล้กูคา้ไดรั้บความพึงพอใจในคุณภาพของ
สินคา้และบริการ  

ทั้งน้ีในดา้นการแข่งขนั บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และ
ตามปกติธุรกิจ 

  
3.2 ลกูคา้ผูข้าย    คือ คู่คา้ทางธุรกิจ  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลง, สญัญา ต่อคู่คา้อยา่ง

เคร่งครัด โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ย ความซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ภายใตก้ฎหมาย และ 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  การคดัเลือกลกูคา้ผูข้ายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจดัซ้ือ ท่ีพิจารณาเอกสารส าคญั สภาพ
กิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัดา้นพนกังานและสิทธิมนุษยชน ดว้ย  

นอกจากน้ียงัจดัใหมี้กิจกรรมประชุมกบัคู่คา้ เพ่ือแจง้ข่าวสารของบริษทัฯ ใหท้ราบพร้อมทั้งรับฟัง
ขอ้คิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจา้หน้ีเงินกู ้บริษทัฯ จะเชิญเขา้ร่วมประชุมพร้อมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์นการ
ประชุมแจง้ผลด าเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลกูคา้ผูข้าย ก็มีการจดัประชุม supplier meeting เป็นประจ าทุกปี
โดยฝ่ายจดัซ้ือ เพ่ือแจง้นโยบายดา้นจดัซ้ือประจ าปี และมอบรางวลั QCD ส าหรับผูข้ายท่ีสินคา้มีคุณภาพ และจดัส่ง
ตรงเวลา 

กรณีเจา้หน้ีรับเหมาก่อสร้าง จะจดัประชุมแยกโดยเจา้หนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลเก่ียวกบัการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย ์ ของบริษทัฯ ร่วมประชุมดว้ย  เพื่อขยาย
ผลมาตรการดา้นความปลอดภยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ตั้งแต่ ปี 2552 บริษทั ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาผูข้ายวตัถุดิบเพ่ือใหเ้ป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มี
ศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อน าไปสู่การไดว้ตัถุดิบท่ีมคุีณภาพ และตน้ทุนไม่สูงเกินไป และไดจ้ดัท าต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดงัน้ี 
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1. Supplier SNAP    บริษทั ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยงัผูข้าย และจดัทีมงานจาก หน่วยงาน 
SNAP ( Stanley New Approach for higher Productivities ) และฝ่ายจดัซ้ือของบริษทั  เขา้ไปใหค้วามรู้และท า
กิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษทัผูข้าย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

2. Supplier Improvement Project บริษทั คดัเลือกผูข้าย และ เขา้ไปช่วยในการคน้หาปัญหา และ ให้
ค  าแนะน าดา้นการจดัการผลิตท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

บริษทัยงัใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัใหล้กูคา้ผูข้ายไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีการ
ประเมินคุณภาพอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ   

 
3.3  พนกังานบริษทั   บริษทัฯ ตระหนกัว่าการเจริญเติบโตของบริษทั เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

พนกังานทุกคน ถือไดว้่า พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่าต่อบริษทัเป็นอยา่งยิง่ บริษทัฯ จึงไดก้  าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังาน ครอบคลุมดา้น ความปลอดภยั สวสัดิการ และ สิทธิประโยชนข์องพนกังาน 
สิทธิมนุษยชน  โดยบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001-2003 ( ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 
จนถึงปัจจุบนั )   

 
3.4 ผูถื้อหุน้    บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการ เพื่อรักษาสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ี

กฎหมายก าหนด และก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ  
(งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)     ทั้งน้ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ยีย่มชมกิจการของบริษทั หลงัการประชุมผูถื้อ
หุน้ หรือนดัหมายวนัเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
3.5 สงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน      บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยถือว่า

บริษทั ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัข้ึนจนถึงปัจจุบนั บริษทัมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆในทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัฯ ไดท้ าโครงการช่วยเหลือสงัคมเพื่อด าเนินการดา้นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มลูนิธิสแตน
เลยป์ระเทศไทย  โดยไดส้รุปกิจกรรมของมลูนิธิในแต่ละปีไวใ้นหวัขอ้ความรับผดิชอบต่อสงัคม และ ในรายงาน
ประจ าปีแลว้  

นอกจากนั้น บริษทัฯ  ไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดูแลจดัการสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไวใ้น นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั  และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ สามารถติดต่อส่ือสาร ร้องเรียน กบับริษทั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้  (info@thaistanley.com , 
companysecretary@thaistanley.com)  โดยบริษทัมีการก าหนดขั้นตอนและหน่วยงานส าหรับด าเนินการโดยเฉพาะ   

 
4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency ) 
บริษทัฯ และ คณะผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญั อยา่งถกูตอ้งทนัท่วงที และ
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เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ ก  าหนด ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้  าหนดนโยบายและหลกัปฏิบติัใน
การเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.1 นโยบายการใหข้อ้มลู 
- การเผยแพร่ขอ้มลูของบริษทั ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลู และ เป็นไปภายใต้

กรอบของกฎหมาย, ขอ้ก าหนดและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การเผยแพร่ขอ้มลูของบริษทั ตอ้งมีความชดัเจน ถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และใหข้อ้มลูข่าวสารท่ี

น่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถช้ีแจงขอ้มลูต่างๆ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่ายและรวดเร็ว 
- การใหข้อ้มลูข่าวสารตอ้งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั และ

สม ่าเสมอ ภายใตก้รอบการปฏิบติังานท่ีก  าหนดไว ้ และ หลีกเล่ียงการปฏิบติัท่ีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ตอ้งมัน่ใจว่ามิไดส่้งผลเสียต่อความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้กบับริษทั หรือล่วง
ละเมิดขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

- การปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มลูภายในท่ีเป็นความลบั จะตอ้งปฏิบติัภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทั ท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั (Code of Conduct ) 

 
4.2 การส่ือสาร 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอ  านาจในการแจง้

ข่าวสารและขอ้มลูท่ีส าคญัของบริษทั และสามารถมอบหมายใหผู้บ้ริหารแต่ละสายงานใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาย
งานนั้นๆ ได ้ โดยผา่นหน่วยงานหรือบุคคลท่ีดูแลดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์   ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือบุคคลท่ี
สนใจ สามารถรับทราบขอ้มลูของบริษทั หรือติดต่อส่ือสารขอขอ้มลูเพ่ิมเติมไดโ้ดยผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทั 
(http://www.thaistanley.com) นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบุคคลท่ีดูแลงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ซ่ึงรับผดิชอบใน
การใหข้อ้มลูหรือตอบขอ้ซกัถาม ในส่วนท่ีเป็นขอ้มลูทัว่ไป และเป็นศนูยก์ลางในการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงในการตอบหรือใหข้อ้มลู และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีแจง้
ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท์ 02-581-5462 ต่อ 1164  หรือ 
info@thaistanley.com 

 
4.3 มาตรฐานและรูปแบบการส่ือสาร 
บริษทัฯ จะแจง้ผลด าเนินงานของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนและผูส้นใจทัว่ไป ทราบเป็นระยะๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งขอ้มลูข่าวสารอ่ืน โดยผา่นส่ือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ เวบ็ไซดข์องบริษทั 
บริษทัฯ จดัใหม้ีการประชุมส าหรับนกัวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีน าเสนอในท่ีประชุม

นกัวิเคราะห์ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 
นกัลงทุน หรือบุคคลท่ีสนใจลงทุนในบริษทั เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารอ่ืนๆ ของบริษทั ไวใ้นเวบ็
ไซดข์องบริษทั (http://www.thaistanley.com) โดยมีขอ้มลูท่ีส าคญัในเวบ็ไซด ์ ไดแ้ก่   
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- วิสยัทศัน์  , นโยบายการบริหาร , นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู  
-  ขอ้มลูทางการเงินต่างๆ เช่น  งบการเงิน  ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั อตัราส่วนทางการเงิน อตัราการ 

จ่ายเงินปันผล  เป็นตน้ 
-      ขอ้มลูเก่ียวกบับริษทั เช่น ลกัษณะธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร  โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
-      ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวีดิทศัน์ท่ี 
        รายงานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
-      รายงานประจ าปี  และ รายงานอ่ืนๆ ท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังาน 
        คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
-      กระดานข่าว และ หอ้งสนทนา 
-      กิจกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทั เช่น  ก  าหนดการประชุมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยร์าย 
       ไตรมาส 
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities ) 
5.1 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการของบริษทั มนีโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  เพื่อใหก้รรมการใหม่ไดรั้บทราบ

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของ
บริษทั เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีท่ีมกีรรมการใหม่ บริษทัจะท า
การปฐมนิเทศในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไดแ้ก่ การใหข้อ้มลูเก่ียวกบับริษทั : ขอ้บงัคบับริษทั, วิสยัทศัน์, นโยบาย
ก ากบัดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนกังาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ และ ก.ล.ต. เก่ียวกบั
หนา้ท่ีของกรรมการ และ ขอ้พึงปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน พร้อมไดน้ าชมกิจการภายในโรงงานเพื่อใหเ้ขา้ใจ
สภาพการด าเนินการของบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมุ่งเนน้ใหมี้การส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยใหก้รรมการแต่ละ
ท่านไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมอบรมซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ และ จดัใหม้ีการแจง้และใหข้อ้มลูเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดต่าง  ๆ
ท่ีเปล่ียนแปลงในท่ีประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

 
5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
ในปี 2558  คณะกรรมการไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะโดย

ครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา ส าหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 โดยไดท้ าการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2559  ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์มาก และไดน้ าผล
ประเมิน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ต่อไป 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม       
 10.1 นโยบายภาพรวม 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผูป้ระกอบการท่ีดีต่อสงัคม
โดยหน่ึงในวิสยัทศันข์องบริษทั คือ การใหค้วามส าคญั ใหคุ้ณค่าและค ้าจุนผูท่ี้สนบัสนุนเก้ือกลูสแตนเลยอ์ยา่ง
จริงใจ  โดยถือว่าผูค้  าจุนบริษทั คือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุก ๆ ดา้น ทั้งพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ผูซ้ื้อ ผูข้าย  
ชุมชนและสงัคมทอ้งถ่ิน  
 ในแต่ละปี บริษทัก  าหนดเป้าหมายซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมดว้ย  ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะท าการตรวจติดตามและประเมินผลงานดา้นต่าง ๆ เป็นรายเดือนอยา่งต่อเน่ือง   
 
 10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

การด าเนินงานในประเดน็ท่ีเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั แต่ละส่วนงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม จะใหค้วามส าคญัและปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั มีการประเมินผลกระทบจาก
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารระดบัสูง  เช่น การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การผลิตดว้ย
ความระมดัระวงัดา้นความปลอดภยัและการก่อใหเ้กิดมลภาวะต่าง ๆ  
 บริษทัจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยเปิดเผยขอ้มลู 8 หลกัการ ตามแนวทางความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.thaistanley.com  

การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัในปี 2558 เป็นดงัน้ี 
1.การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัด าเนินกิจการอยา่งมีจริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม และเนน้ย  ้าแนวคิดไปยงัพนกังาน

ทุกระดบั โดย บริษทัจดัท าจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน เพื่อใหย้ดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  ค  านึงถึงความถกูตอ้ง เคารพกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ประพฤติตนอยูใ่นกรอบ
คุณธรรมท่ีดีงาม  

บริษทัจดัพิมพแ์ละแจกคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานใหพ้นกังานทุกคน ตลอดจนเผยแพร่
ตามส่ือภายในของบริษทั และก าหนดใหบ้รรจุ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน เป็นหลกัสูตรส าหรับ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่เป็นประจ าทุกปี   

ในปี 2558 กลุ่มสแตนเลยไ์ดจ้ดัท าและแจกจ่ายคู่มือจรรยาบรรณในเครือสแตนเลย ์  ใหก้บัพนกังานทุกคน
เพ่ือเป็นการเนน้ย  ้าการปฏิบติัตนของพนกังานในกลุ่มสแตนเลยอี์กดว้ย 

ดา้นการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
บริษทัยดึถือกติกาการแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม  ถึงแมธุ้รกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตจ์ะมีผูป้ระกอบการ

นอ้ยราย บริษทัก็จะระมดัระวงัไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นลกัษณะการผกูขาด การลดการแข่งขนั หรือ จ  ากดัการ
แข่งขนัทางการคา้ เพื่อใหเ้ป็นการแข่งขนัท่ียติุธรรมและโปร่งใส                  
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 บริษทัจดัฝึกอบรมพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเด็นน้ี เช่น ส่วนงานการตลาด ฝ่ายจดัซ้ือ เป็น
ตน้ ส่วนพนกังานทัว่ไป บริษทัมีการเผยแพร่ใหท้ราบผา่นการส่ือสารภายใน  และหน่วยงานตรวจสอบภายในไดท้ า
การตรวจสอบในประเด็นน้ีเป็นประจ าทุกปี 

ดา้นการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของธุรกิจอ่ืน 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการรักษาความลบัของลกูคา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นเป็นลิขสิทธ์ิของลกูคา้แต่

ละราย ซ่ึงบริษทัไดอ้อกแบบและพฒันาร่วมกบัลกูคา้ โดยบริษทัจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นตั้งแต่
การออกแบบจนถึงการผลิตและส่งผลิตภณัฑใ์หล้กูคา้แต่ละรายเป็นการเฉพาะ 

บริษทัออกนโยบายความมัน่คงสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการรักษาและควบคุมขอ้มลูของบริษทั รวมถึงการ
รักษาความลบัของลกูคา้  โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผูดู้แลการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุม
อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษทัท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง และไดรั้บการอนุญาตจาก
หน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น โดยผูจ้ดัการฝ่ายของหน่วยงานดงักล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและ
ประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป 
ทั้งน้ีส านกังานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบดว้ยเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2558 บริษทัเพ่ิมมาตรการรักษาความลบั ในการควบคุมทางดา้นกายภาพ ดว้ยการขอความร่วมมือผูท่ี้
เขา้มาติดต่อในบริษทัทุกรายงดใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดใ้นบริเวณบริษทั และ การถ่ายภาพในบริษทัตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตในทุกกรณี รวมถึงงดการหา้มน าอุปกรณ์บนัทึกเสียง อุปกรณ์ส่ือสาร หรือ อุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพ
ไดเ้ขา้มาในพ้ืนท่ีควบคุมเขม้งวด อาทิ ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 

ดา้นการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมกบัคู่คา้ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
บริษทัสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือกบัคู่คา้ทั้งลกูคา้และผูจ้ดัหา (Supplier) ในกิจกรรมดา้นความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ปัจจุบนัคู่คา้ของบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ิมข้ึน  
เช่น กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ขอรับรองมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงบริษทัจะใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรม
และช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารของคู่คา้ใหพ้นกังานบริษทัไดท้ราบโดยตลอด  

ดา้นการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอยา่งมีความรับผดิชอบ 
บริษทัมีนโยบายไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง แต่มิไดจ้  ากดัสิทธ์ิกบัพนกังาน โดยใหส้ามารถใชสิ้ทธิทางการเมือง

ไดต้ามกฎหมาย บริษทัอนุญาตใหพ้นกังานลาเพ่ือใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งล่วงหนา้ไดโ้ดยมิหกัเวลาท างาน 
 
ในปี 2558 บริษทัไม่มีการถกูกล่าวโทษ การปรับ จากการละเมิดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัใดๆ 
 
2. การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) 
บริษทัตั้งนโยบายต่อตา้นการทุจริต โดยถือเป็นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี “ หา้มการทุจริต (Corruption) 

ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในบริษทัไม่ว่าจะโดยการ
น าเสนอ (Offering) การใหค้  ามัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การใหห้รือรับ
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สินบน (Giving or Accepting Bribes) และส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายใหผู้อ่ื้น ใหห้รือรับ
สินบนหรือส่ิงจูงใจแทนตนเอง อนัเก่ียวเน่ืองกบัการท างานในบริษทั 

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัจดัอบรมหลกัจรรยาบรรณธุรกิจน้ี อยูใ่นหลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั
ใหก้บัพนกังานใหม่ทัว่ไปทุกคนทราบ  

ส าหรับการตรวจสอบและประเมินในประเด็นน้ี โดยผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีประเมินรวมกบัความ
เส่ียงในดา้นต่าง ๆ เพ่ือแจง้ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในก็มกีารประเมินในประเด็นน้ีเป็นประจ าทุกปีและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัตามล าดบั  

บริษทัก าหนดโทษการทุจริตต่อหนา้ท่ีดว้ยการเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ซ่ึงจะตอ้งผา่นกระบวนการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ Award & Punishment Committee  ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา จากการประเมินความเส่ียงดา้น
การทุจริต บริษทัไม่พบความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญั 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการเตรียมยืน่เอกสารเพ่ือใหเ้ขา้สู่กระบวนการรับรองโดยมี
เป้าหมายไดรั้บการรับรองในปี 2559 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษทัจดัท าคู่มือการจดัการดา้นแรงงาน  ซ่ึงเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจดัการดา้นแรงงาน ตาม

มาตรฐานแรงงานไทย  ดงัน้ี 
- หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ประเด็นการเลือกปฏิบติั  บริษทัแสดงเจตนารมณ์อยา่งชดัเจนท่ีจะไมก่ระท าหรือสนบัสนุนใหม้ีการเลือก

ปฏิบติัใน การจา้งงาน การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนการท างานอ่ืน ๆ  ค่าสวสัดิการ  โอกาสในการฝึกอบรมและ
พฒันา การเล่ือนขั้นหรือต าแหน่งหนา้ท่ี รวมถึงการเลิกจา้งหรือการเกษียณอายกุารท างาน ท่ีเน่ืองมาจากความ
แตกต่างในเร่ืองสญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุ เพศ สถานภาพสมรส ทศันคติส่วนตวัในเร่ืองเพศ ความพิการ 
การติดเช้ือเอชไอวี การเป็นผูป่้วยโรคเอดส์ ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอ่ืนๆ    ทั้งน้ี 
บริษทัไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรือกระท าการใดๆ ท่ีจะกระทบต่อกิจกรรมการใชสิ้ทธิหรือวิธีปฏิบติัของพนกังาน
เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ขา้งตน้ท่ีไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษทั 

ประเด็นแรงงานเดก็ บริษทัไม่มกีารจา้ง ไม่มีความเก่ียวขอ้ง และไม่เคยสนบัสนุนใหม้ีการใชแ้รงงานเดก็ท่ี
มีอายตุ  ่ากว่า 15 ปี  ตลอดจน ไม่มีการให ้หรือ ไม่เคยสนบัสนุนใหใ้ชแ้รงงานเด็กท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขอนามยั
หรืออยูใ่นภาวะแวดลอ้มท่ีอนัตรายต่อสุขอนามยัและความปลอดภยั 

ประเด็นหญิงมีครรภ ์ บริษทัไม่ใหพ้นกังานหญิงมีครรภท์ างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามท่ี
กฎหมายก าหนดและจดัใหพ้นกังานหญิงท่ีตั้งครรภไ์ดท้ างานหรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขอนามยัและการมีครรภ ์รวมทั้งไม่มีการเลิกจา้ง ลดต าแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ ์
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บริษทัมีการประเมินประเด็นเหล่าน้ีกบัSuppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ใหม้ีการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน
ในสงัคม 

ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง  บริษทัใหสิ้ทธิพนกังานในการเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการอ่ืนๆ ในบริษทัและมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคดัเลือกหรือเลือกตั้งผูแ้ทน โดยบริษทัไม่มี
การขดัขวางหรือแทรกแซงในการใชสิ้ทธิของพนกังาน ปัจจุบนับริษทัมีตวัแทนพนกังานท่ีมาจากการเลือกตั้งมาเป็น
คณะกรรมการสวสัดิการ และ คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั จนถึงปัจจุบนั  บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน และบริษทัไม่มีสหภาพแรงงาน 
- สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
บริษทัค านึงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั มกีารพจิารณา

การปรับข้ึนค่าจา้งทุกปี การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม  อาทิ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การใหชุ้ดพนกังานและมีบริการ
ซกัรีด การใหข้องขวญัวนัเกิดและของขวญัปีใหม่  เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีท างานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบติังาน
ขา้งนอกบริษทั ค่ารักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมถึงครอบครัวของพนกังาน เป็นตน้ โดยบริษทัมีการพิจารณาสวสัดิการ
ใหพ้นกังานเป็นประจ าทุกปี   

บริษทัยงัมีการจดักิจกรรมภายในบริษทัในดา้นส่งเสริมสุขภาพ เช่น  การจดัแข่งขนักีฬาภายใน กิจกรรม
กีฬาสี  กิจกรรมสนัทนาการ ไดแ้ก่ การจดัท่องเท่ียวแต่ละหน่วยงาน และจดักิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
สงัคมและวฒันธรรมอนัดีของประเทศไทย ไดแ้ก่ จดัใหมี้การสรงน ้ าพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต ์  การแห่
เทียนเขา้พรรษา กิจกรรมตกับาตรอาหารแหง้ในเทศกาลปีใหม่  

ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละดา้น
สวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 10       

  
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงาน 

บริษทัก าหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงเป็นความรับผดิชอบทางสงัคมดา้นแรงงาน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน ขอ้ก  าหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
บริษทัจะพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานรวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน และทบทวนความเพียงพอและ
เหมาะสมของนโยบายเป็นประจ าทุกปี นอกจากการน ามาตรฐานแรงงานไทยมาใชภ้ายในบริษทัทัว่ทั้งองคก์ร ยงัได้
ขยายผลครอบคลุมถึงผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาช่วงดว้ย 

บริษทัเปิดเผยประเดน็การเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและการใหค้วามคุม้ครองสภาพ
การท างานของแรงงานไวใ้นหวัขอ้สิทธิมนุษยชน 

บริษทัใชร้ะบบการบริหารงานบุคคล STARs Plan เพื่อเป็นหลกัในการพฒันาบุคลากรของบริษทั โดย
แบ่งเป็น 6 ระบบ ดงัน้ี 

1. ระบบล าดบัขั้น (Qualification)  บริษทัก าหนดล าดบัขั้นเพ่ือแสดงถึงระดบัความสามารถในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของพนกังาน และใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเหมาะสม  
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2. ระบบต าแหน่ง (Position) บริษทัก าหนดหนา้ท่ี บทบาท อ  านาจ และความรับผดิชอบในหน่วยงาน ของ
แต่ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน  

การเล่ือนต าแหน่งและล าดบัขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการการเล่ือนขั้น 
3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation)  เป็นการเปล่ียนสงักดัโดยเปล่ียนประเภทงานเพ่ือใหเ้กิดการสร้าง

และพฒันาความสามารถและน าไปสู่การเล่ือนขั้นในท่ีสุด 
4. ระบบการประเมิน (Evaluation)  บริษทัก าหนดเกณฑก์ารวดัผลการปฏิบติังานเพื่อใชป้ระกอบในการ

พิจารณาข้ึนเงินเดือน โบนสั การเล่ือนขั้นและต าแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนกังานเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาความสามารถต่อไป  เกณฑ์การประเมินของบริษทัอยูบ่นหลกัการ ยติุธรรม เหมาะสม และ
ยอมรับได ้

5. ระบบค่าจา้ง  โครงสร้างของค่าจา้งประกอบดว้ย เงินเดือนพ้ืนฐาน  ค่าความสามารถ ค่าต าแหน่ง เงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ ค่าอาหาร ค่าเบ้ียขยนั ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นตน้  บริษทั
มีการปรับข้ึนเงินเดือนเป็นประจ าทุกปี โดยมีค่าดชันีประกอบการข้ึนเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต ่าของรัฐบาล 
อตัราเงินเฟ้อซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าครองชีพ และ ภาวะอุตสาหกรรม  

6.ระบบพฒันาความสามารถ เพื่อยกระดบัความสามารถของพนกังาน บริษทัมีนโยบายพฒันาความสามารถ
โดยการอบรมตามล าดบัขั้นหรือต าแหน่งงาน การอบรมเชิงกลยทุธ ์ การอบรมแยกตามสายงาน และ การพฒันา
ตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษทั และภายนอกบริษทั     ตลอดจนส่งพนกังานไปฝึกอบรมและฝึกงาน
กบับริษทัในกลุ่มสแตนเลยท่ี์ต่างประเทศอีกดว้ย  

ในปี 2558 บริษทัจดัอบรมภายในจ านวน 37 หลกัสูตร มีพนกังานเขา้รับการอบรมจ านวน 1,787 คน 
จ  านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย 12 ชัว่โมงต่อคน และมีการอบรมภายนอก จ  านวน 385   คน  ไดแ้ก่ หลกัสูตรโอกาสและ
วิกฤตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจดัท าแผนงานโดยก าหนดเป้าหมาย การคิดเชิงระบบ และ การพฒันา
ทกัษะการสอนงานแบบโคช้ เป็นตน้  และมีการฝึกอบรมในต่างประเทศท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ  านวน 32 คน 

  บริษทัไดรั้บการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบบัสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน 
ซ่ึงไดรั้บการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี 

 
การคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
บริษทัก าหนดนโยบายและการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีประจ าของพนกังานและถือเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังาน บริษทัไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานOHSAS18001 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา  

นโยบายความปลอดภยัของบริษทั ก  าหนดใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
- ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งเคร่งครัด 
-สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และวิธีปฏิบติังานท่ีปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง

ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังานทุกคน 
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- สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตส านึกดา้นความปลอดภยั
ของพนกังานทั้งในงานและนอกงาน ไดแ้ก่ การอบรม จูงใจ ประชาสมัพนัธ ์การแข่งขนัดา้นความปลอดภยั 

- ก  าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้  า อบรม สัง่สอน จูงใจ 
และกระตุน้จิตส านึกใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยวิธีท่ีปลอดภยั ทั้งน้ีพนกังานทุกคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของ
ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพยสิ์นของบริษทัเป็นส าคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

- สนบัสนุนการปฏิบติั 5ส (สะสาง  สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสยั) ในสถานท่ีท างานอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ และโรคเน่ืองจากการท างาน 

- รณรงคส่์งเสริมใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภยัอาชีวอนามยัของบริษทั และมีสิทธิ
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างานใหป้ลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

- สนบัสนุนดา้นทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อพนกังานบริษทัและบุคคลภายนอก 

- สนบัสนุนนโยบายการด าเนินกิจกรรมการคน้หาและการประเมินอนัตราย CCCF (Completely Check 
Completely Find Out) อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอุบติัเหตุเป็นศนูยท์ั้งในงานและนอกงาน 

- จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก  าหนดไวเ้ป็นประจ า  
ในปี 2558 บริษทัตั้งเป้าหมายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มไว ้ไดแ้ก่ อุบติัเหตุในงาน

ขั้นหยดุงานและอคัคีภยัขั้นรุนแรงเป็นศนูย ์  , ชัว่โมงการท างานท่ีปลอดจากอุบติัเหตุขั้นหยดุงาน 8,000,000 ชัว่โมง
การท างาน , อุบติัเหตุนอกงาน ขั้นเสียชีวติเป็นศนูย ์, อุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัรขั้นหยดุงาน การเจ็บป่วยจากการท างาน
ขั้นหยดุงาน และ โรคจากการท างาน ขั้นหยดุงาน ใหล้ดลง 50% จากปีท่ีผา่นมา  

ซ่ึงผลลพัธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ยกเวน้ชัว่โมงการท างานท่ีปลอดจากอุบติัเหตุขั้นหยดุงานติดต่อกนั 
8,000,000 ชัว่โมงการท างาน  โดยบริษทัไดเ้พ่ิมความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวใหม้ากยิง่ข้ึน 

ในปี 2558 บริษทัเปิดศนูยอ์บรมการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยั (Safety Dojo)  เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
และจิตส านึกดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกคนและสนบัสนุนเป้าหมายลดอุบติัเหตุจากการท างานเป็นศนูย ์ 
โดยเป็นสถานท่ีจดัฝึกอบรม และเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัอยา่งสมบูรณ์ มีสถานีจ าลองแสดง
ความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ             

นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัท าโครงการวฒันธรรมขบัข่ีปลอดภยั7ประการ ไดแ้ก่  
1. ขบัรถภายในบริษทัดว้ยความเร็ว 20 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
2. สวมหมวกกนัน๊อคทุกคร้ัง 
              3. ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารตอ้งคาดเข็มขดันิรภยัทุกคร้ัง 
              4. ขบัรถตามกฎระเบียบของบริษทัและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
              5. ขบัรถไม่เส่ียง (ไม่ปาด ไม่แซง) ในลกัษณะอนัตราย 
               6. ขบัไม่ซ่ิง 
               7. สภาพร่างกายไม่พร้อม (หา้มขบั) (โทรศพัท ์ ง่วง  ด่ืม  เพลีย) 
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ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2557 ซ่ึงจดัท าโครงการวฒันธรรมความปลอดภยั 7 ประการ โดยได้
ฝึกอบรมและรณรงคป์ลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัใหเ้ป็นนิสยัโดยทัว่กนั  

ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ในดา้นความปลอดภยั บริษทัยงัจดัใหม้ีอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั การซอ้มอพยพหนีไฟภาคกลางวนัและกลางคืน  การฝึกซอ้มเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน การ
จดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และ อนุรักษพ์ลงังาน 

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยไดรั้บต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12   

               
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

บริษทัใหค้วามส าคญัในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ โดยออกแบบโคมไฟใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ช้
ยานยนต ์ ในดา้นความปลอดภยัทั้งผูข้บัข่ีและผูใ้ชถ้นน  ความสวยงาม ความสว่าง ความทนทาน และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม   

บริษทัจดัใหม้ีฝ่ายรับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑท์ั้งก่อน
และหลงัการจดัจ  าหน่าย ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูคา้และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

ในส่วนผลิตภณัฑห์ลอดไฟ บริษทัร่วมกบักลุ่มสิทธิผลในการจดังานพบตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ โดยจะ
มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลอดไฟยานยนตท่ี์ถกูตอ้ง ครบถว้น  เพื่อจะไดเ้ป็นการช่วยเผยแพร่ไปยงัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์
หลอดไฟไดม้ากยิง่ข้ึน                

 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพลงังาน 

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัก  าหนดหลกัปรัชญาพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี 
“จะมุ่งมัน่จรรโลงส่ิงแวดลอ้ม และรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าผา่นทางกิจกรรมทั้งปวงของ

บริษทั เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโลกใบน้ีใหด้  ารงอยูต่่อไป”  
 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดก้  าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1.บริษทัจะผลกัดนัใหมี้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ป้องกนัการเกิดมลภาวะ ใหมี้

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ , การพฒันา ,
การผลิต จนถึงการจดัการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัใหไ้ดต้ามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอความร่วมมือจากผูท่ี้มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

 
2.บริษทัจะด าเนินการฝึกอบรมและส่ือสารหลกัปรัชญาพ้ืนฐาน นโยบายส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมต่าง ๆ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกคน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และสร้างจิตส านึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
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3.บริษทัพร้อมท่ีจะเปิดเผยและประชาสมัพนัธห์ลกัปรัชญาพ้ืนฐาน นโยบายและสถานภาพการด าเนิน
กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน 

 
บริษทัมีเป้าหมายและด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2558 ดงัน้ี 
1.ลดอตัราการใชน้ ้ าลง 1%จากปีฐาน 2557 โดยใชด้ชันีช้ีวดัเป็นอตัราการใชน้ ้ าต่อผลิตภณัฑทุ์กประเภท 

และต่อจ านวนพนกังาน  
การด าเนินงาน ด าเนินโครงการน าน ้ า Recycle กลบัมาใหม้าใชใ้หม่ในระบบม่านน ้ า สุขภณัฑห์อ้งน ้ า และ

ระบบรดน ้ าตน้ไม ้ ท าการประชาสมัพนัธร์ณรงคล์ดการใชน้ ้ าผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย Monday Meeting , 
และสาระน่ารู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้      ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  

2.ลดประมาณขยะท่ีส่งไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบลง 1% จากปีฐาน 2557  
การด าเนินงาน  ไดแ้ก่ การรณรงคก์ารคดัแยกขยะและปรับเปล่ียนวิธีการก าจดัขยะ โดยผลกัดนัใหน้ าไป

ก าจดัแบบ Reuse และ Recycle  , จดักิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ทุกไตรมาสเพ่ือตรวจสอบ
การจดัการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสมัพนัธส์ร้างจิตส านึกโดยการฝึกอบรมเร่ือง การจดัการขยะของ
บริษทัใหก้บัพนกังาน ตลอดจนรณรงคใ์หทุ้กหน่วยงานจดัท าโครงการลดปริมาณขยะ อยา่งนอ้ยหน่วยงานละ 1 
โครงการ     -     ผลลพัธท่ี์ได ้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.ลดอตัราการใชก้ระดาษลง 1% จากปีฐาน 2557 ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
การด าเนินงาน โดยการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินความสอดคลอ้งผา่นการใชโ้ปรแกรม Excel , จดัท า

ระบบการด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุไม่ใชแ้ลว้ผา่นการใชโ้ปรแกรมของหน่วยงาน Information System และ จดัท า
โครงการรณรงคล์ดการใชก้ระดาษทุกหน่วยงาน อยา่งนอ้ย หน่วยงานละ 1 โครงการ -  ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย  

 บริษทัยงัคงด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เช่น การตรวจติดตามโดยผูบ้ริหาร การเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในบริษทั การน าน ้ าจากการบ าบดัมาหมุนเวียนใชเ้ป็นม่านน ้ าในขั้นตอนการพ่นสี  น ามาใชใ้นหอ้งน ้ า (ชกั
โครก)  และใชร้ดน ้ าตน้ไมแ้ละสนามหญา้ โดยไม่มีน ้ าเสียปล่อยสู่ภายนอกบริษทั  

ในดา้นการก าจดัขยะ บริษทัเนน้ย  ้าใหมี้การคดัแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการท าลายของเสียและส่งขาย
ใหเ้อกชนน าไปrecycle ต่อไป  นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญักบักิจกรรม 5ส โดยเนน้ย  ้าการรักษาความสะอาดทุก
พ้ืนท่ี 

 ในปี 2558 จากการตรวจวดัค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษทั ไดแ้ก่ เสียง น ้ าเสีย ความร้อน และ คุณภาพ
อากาศ ผลการตรวจวดัโดยหน่วยงานภายนอก มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน    

กจิกรรมด้านอนุรักษ์พลงังาน 
บริษทัก าหนดนโยบายดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ไวด้งัน้ี 
1.บริษทัจะผลกัดนักระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน เพื่อการอนุรักษ์

พลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการของบริษทั 
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2.บริษทัจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขององคก์รใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและ
ปริมาณพลงังานท่ีใชจ้ริง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมรวมทั้งน าแนว
ทางการปฏิบติัท่ีดีมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

3.บริษทัจะมุ่งมัน่ด  าเนินการจดัการพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายอนุรักษ์
พลงังานและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.บริษทัถือว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัในทุกระดบั
ท่ีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีก  าหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและ
รายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงท่ีจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

5.บริษทัจะจดัสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานใหเ้พียงพอและ
เหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการพลงังานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้

6.บริษทัจะแสวงหาพลงังานทดแทนรวมถึงพลงังานทางเลือกอ่ืนเพื่อก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื และพร้อมท่ีจะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสมัพนัธกิ์จกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไปยงัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

ในปี 2558 บริษทัก าหนดเป้าหมายและด าเนินการดา้นอนุรักษพ์ลงังานไว ้3 เร่ือง ดงัน้ี 
1.ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลง 1% จากปีฐาน 2557  โดย ก  าหนดตวัดชันีช้ีวดั  ไดแ้ก่ อตัราการใชไ้ฟฟ้าต่อ

ผลิตภณัฑ ์ 1 ช้ินส าหรับโรงงานผลิตภณัฑโ์คมไฟ  อตัราการใชไ้ฟฟ้าและ LPG ต่อผลิตภณัฑ ์ 100 ช้ิน ส าหรับ
โรงงานผลิตหลอดไฟ อตัราการใชไ้ฟฟ้าต่อชัว่โมงการท างาน ส าหรับหน่วยงาน Indirect  และ อตัราการใชไ้ฟฟ้า
ต่อจ านวนปริมาณการผลิต  (ส าหรับส่วนงานสาธารณูปโภค) 

การด าเนินงาน รณรงคส่์งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมกนัท ากิจกรรมลดอตัราการใชไ้ฟฟ้าผา่น SNAP 
Kaizen Sheet ยกระดบัการติดตามความคืบหนา้ของกิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยเพ่ิมเติมวิธีการในการติดตาม
และรวบรวมผลการด าเนินงาน และ ยกระดบัการตรวจวดัการใชพ้ลงังาน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานโดยใชเ้คร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า    

ผลลพัธ ์- เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.สร้างระบบติดตามและควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโรงงานโดยใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าผา่นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
การด าเนินงาน สร้างระบบใหเ้สร็จส้ินในปี 2558  
ผลลพัธ ์ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนดและด าเนินการวิเคราะห์ผล   เพื่อน าขอ้มลูมาท าการปรับปรุง

อุปกรณ์และขอ้บกพร่องอ่ืน ๆ  
3.ส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม Car 

pool ทางเดียวกนัมาดว้ยกนั และ กิจกรรมรณรงคปิ์ดไฟในวนัหยดุเดือนละ 1 วนั คือวนัอาทิตย ์สปัดาห์ท่ี 3 ของทุก
เดือน 
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การด าเนินงาน จดักิจกรรมรณรงคปิ์ดไฟในวนัหยดุเดือนละ 1 วนั (วนัอาทิตย)์ ประชาสมัพนัธร์ณรงคล์ด
การใชพ้ลงังานผา่นส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสาย  Monday Meeting  และกิจกรรม Energy Committee Patrol เดือนละ 
1 คร้ัง และ กิจกรรม Energy Holiday Patrol 3 เดือนคร้ัง โดยร่วมกบัส่วนโรงงานผลิต 

ผลลพัธ์- เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าได ้ 1,534,671.72 kWh  และลดการปล่อย Co2 
ได ้867.69 Ton.Co2  

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการประชาสมัพนัธร์ณรงคล์ดการใชพ้ลงังานผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย และมี
กิจกรรม Energy Committee Cross Check Patrol เดือนละ 1 คร้ัง การศึกษาดูงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์
พลงังานในบริษทัต่างๆ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญัในการตรวจติดตามใหค้  าช้ีแนะในกิจกรรมดา้นอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกไตรมาส  ปัจจุบนับริษทัมีอาคาร PQC (Planning , Quality and Canteen) เป็นอาคาร
อเนกประสงคมี์โรงอาหาร หอ้งสมุด หอ้งออกก าลงักาย และพ้ืนท่ีส าหรับงานดา้นวิศวกรรมสนบัสนุนการผลิตและ
ฝึกอบรมทดลองพนกังานฝ่ายผลิต ก่อนเขา้สู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็นอาคารท่ีมีแนวคิดดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน ระบบแสงสว่างใชห้ลอดไฟ LED และใชร้ะบบเปิดปิดไฟอตัโนมติั (Diming Switch) ในพ้ืนท่ีพกัผอ่น
บางส่วนมีการใชแ้สงธรรมชาติ                    

  
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตต าบลบา้นกลาง อ  าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดต้ั้งอยูใ่นเขตนิคม

อุตสาหกรรม บริษทัจึงใหค้วามระมดัระวงัผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียงบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทกบั
ชุมชน โดยบริษทัไดป้ระสานงานและร่วมมือกบัเทศบาลต าบลบา้นกลาง ซ่ึงเป็นตวัแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรม
กบัชุมชน อาทิ การแห่เทียนเขา้พรรษา การท าบุญตกับาตรอาหารแหง้ การใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารในชุมชนทอ้งถ่ินเป็น
ชุดอาหารว่างในงานประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้   

ในดา้นการพฒันาชุมชนของบริษทัเป็นไปในรูปแบบการจา้งงาน เน่ืองจากพนกังานของบริษทัประมาณ 
80%  มีท่ีพกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานีและส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนท่ีอีกดว้ย นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐเขา้ศึกษาดูงานในโรงงานผลิตเพ่ือใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจในอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

 
8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนนิงานที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

และผู้มส่ีวนได้เสีย 
ปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นส่องสว่างยานยนตไ์ดเ้พ่ิมการใชห้ลอดไฟประเภท LED (  Light Emitting Diodes) 

ซ่ึงเป็นหลอดไฟประหยดัพลงังานและใหค้วามสว่างยาวนาน บริษทัในกลุ่มสแตนเลยเ์ป็นผูผ้ลิตและพฒันา
เทคโนโลยหีลอดไฟ Led ใหใ้ชไ้ดห้ลากหลายข้ึน ไดแ้ก่ ไฟถนน ไฟส่องสว่างและความร้อนในการปลกูพืชผกั 
บริษทัไดร่้วมเผยแพร่และสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยน้ีีในกลุ่มใหล้กูคา้ คู่คา้ และชุมชน อยา่งต่อเน่ือง 
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10.3 การด าเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
  - ไม่มี  

 
10.4  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 
กลุ่มบริษทัสแตนเลยไ์ดร่้วมก่อตั้ง มลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง

สงัคมโดยส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงถือเป็นชุมชนทอ้งถ่ินของไทยสแตนเลย ์
กิจกรรมของมลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทยในปี 2558 เป็นดงัน้ี 
1. กิจกรรมทางการศึกษา  ไดแ้ก่  
1.1  การมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2558 แก่นกัเรียนจ านวน  1,418  คน จาก 28 โรงเรียนในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี และ จาก 8 โรงเรียนในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
       ส าหรับทุนการศกึษาต่อเน่ืองแบบรายบุคคลท่ีมลูนิธิจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา

ตั้งแต่ระดบัมธัยมปลายจนจบปริญญาตรี ในปี 2558 ไดค้ดัเลือกนกัเรียนเขา้โครงการจ านวน 2 คน และมีนกัเรียนใน
โครงการจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 คน ปัจจุบนัมีนกัเรียนในโครงการ 28 คน 

1.2 สนบัสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
Stanley Science Project Contest คร้ังท่ี 15   

1.3   มอบจกัรยานจ านวน 300 คนั ใหก้บั 30 โรงเรียนในเขตอ าเภอลาดหลุมแกว้ ,  อ าเภอธญับุรี , อ าเภอล า
ลกูกา และอ าเภอหนองเสือ  และร่วมกบับริษทั ลาวสแตนเลย ์ จ  ากดั มอบอุปกรณ์กีฬา และชุดเคร่ืองเขียน แก่ 2 
โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.4   มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอุปกรณ์ ให ้ โรงเรียนวดัเสด็จฯ  ต  าบลสวนพริกไทย  อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี   

1.5  มอบหนงัสือหอ้งสมุดส าหรับ 83 โรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดันครราชสีมา 
2.  กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การมอบถงัขยะใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมอบใหก้บัเทศบาลต าบลบา้น

กลาง เทศบาลต าบลคูขวาง และ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย  จงัหวดัปทุมธานี 
3.  กิจกรรมสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศล ไดแ้ก่ การมอบส่ิงของใชใ้นชีวิตประจ าวนัแก่ผูป่้วยโรคเอดส์ 

วดัพระบาทน ้ าพุ จงัหวดัลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี   
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง      
       11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการควบคุมภายใน 
       ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  2/2559   เมือ่วนัท่ี  27 พฤษภาคม 2559  โดยมกีรรมการ
ตรวจสอบทั้ง  3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย   คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบท า
รายงานการปฏิบติังานจากส านกังานตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติั ซ่ึงครอบคลุมถึงการสอบทาน
รายงานทางการเงิน , การปฏิบติังานของบริษทัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ กบัธุรกิจของบริษทั , สอบทาน
รายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู , สอบทานระบบการ
บริหารความเส่ียงใหม้ีความเช่ือมโยงกบัระบบควบคุมภายใน โดยจดัการประชุมในปีบญัชี 2558 (1  เมษายน 2558 – 
31 มีนาคม 2559) จ  านวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง โดย 4 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย และ 5 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 
           จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตาม
แนวทางท่ีก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่
พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั มกีารดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม จึงใหค้วามเห็นว่าการด าเนินงานของบริษทั
ในรอบระยะเวลาบญัชีงวด วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  ท่ีผา่นมาเป็นไปภายใตร้ะบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO  รายงานทาง
การเงินมีความถกูตอ้งครบถว้นและเช่ือถือได ้   มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผย
ขอ้มลูใหห้น่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อยา่งถกูตอ้ง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
อยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้ รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง     
             ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทั  คือ  นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอ
เอส  จ  ากดั  ไม่มีขอ้สงัเกตประการใดเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั   
 

11. 2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีี่มคีวามเห็นแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรมกรร
การบริษัท 
 คณะกรรมการไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไวเ้ป็นเอกสารแนบเลขท่ี 3-1  
 
 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 (1)  คณะกรรมการบริหารไดแ้ต่งตั้ง  นางนงเยาว ์อภิรัมย ์ เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ในปี 2545 โดย
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานของบริษทัในฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 18  ปี    และเคยเขา้รับการ
อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรงานตรวจสอบภายใน หลกัสูตรท่ี 1 (2545) และ 
หลกัสูตรท่ี 2 (2547)  , หลกัสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , หลกัสูตร Risk Based Audit (2553) , 
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หลกัสูตร Certified  Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18 ) (2554) , หลกัสูตรการบริหารความ
เส่ียงระดบัองคก์รแนว COSO-ERM (2554) , หลกัสูตรการควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน (2554) 

 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเขา้ใจในการด าเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี จึงมีความเหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว   ขอ้มลูของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบท่ี  3-2 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าไดดู้แลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในมีวฒิุ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติังานแลว้  
 (3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการ
บริหารงานบุคลากรของบริษทั โดยผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดเ้ห็นชอบกบัการแต่งตั้งดงักล่าว 
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12. รายการระหว่างกนั   
       ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาไม่มีการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ปใชก้บับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม 
        บริษทัมีรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยรายการท่ีซ้ือขายกนั ผูส้อบบญัชีของบริษทั ได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2559  ขอ้ท่ี 26  หนา้ท่ี 51 - 53 ว่ารายการซ้ือจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกนัในปริมาณ
มากเพ่ือลดตน้ทุน  รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายก าหนดจากตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพ่ิม ค่า
สิทธิจ่ายใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหกัดว้ยค่าวตัถุดิบน าเขา้จากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนันั้น  ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืน คิดค่าบริการกนัตามเกณฑร์ายการคา้ตามปกติ
ธุรกิจ  ยอดคา้งช าระของค่าสิทธิ   ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืนแสดงเป็นรายการเจา้หน้ีอ่ืน
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดของรายการดงักล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. รายการระหว่างบริษทั กบั บริษทัท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการถือหุน้ มกีรรมการร่วมกนั 
ช่ือบริษทั 

ที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 
มูลค่ารายการปี 2558 และ

ยอดคงคา้ง 
ณ 31 มีนาคม 2559 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

1. บริษทั สแตนเลย์
อิเลคทริค จ ากดั 

1. เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทั 
สแตนเลย ์อิเลค็ทริค 
โฮลด้ิง เอเชีย แปซิฟิค  
พีทีอี ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้ของบริษทัร้อย
ละ 30.54 
2. มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 
 - นายคะซึโทชิ อีโนะ 
 - นายโทรุ  ทานาเบะ 

1. การซ้ือวตัถุดิบ 
สินคา้ และอุปกรณ์  
 
 
 
 
2. การขายสินคา้  
 
 
 
 
 
 
3.ค่าสิทธิ  บริษทัจ่ายค่า
สิทธิ ในอตัราร้อยละ 3 
ของยอดขายสุทธิ คือ 
ยอดขายสินคา้ของ
บริษทั หกั ดว้ยมูลค่า
วตัถุดบิท่ีซ้ือจากกลุ่ม 
สแตนเลย ์  
 
4.ค่าออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
บริษทัจ่ายใหใ้นกรณีที่
บริษทัใหอ้อกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

มูลค่าซ้ือ   680.62  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 197.34 ลา้นบาท 
 
 
 
 
มูลค่าขาย   34.31  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง    2.47 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า        255.21  ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า       137.50   ลา้นบาท 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
เป็นแหล่งผลิตเดียวกนัใชใ้นกลุ่ม 
สแตนเลย ์ 
ราคาท่ีซ้ือเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การท ารายการกบับุคคลภายนอก 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ ใชเ้ป็น
แหล่งผลิตเดียวกนัใชใ้นกลุ่ม 
สแตนเลย ์ 
ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การท ารายการกบับุคคลภายนอก 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัตามสัญญาความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคโดยใชแ้นวปฏิบติั
เดียวกนัในกลุ่มสแตนเลย ์ 
 
 
 
 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
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ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2558 และ
ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2559 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

  
 

5. ค่าวิชาการดา้น
เทคนิค บริษทัจ่ายให้
จากการที่มีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเทคนิคมาถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการผลิต 
 
6. ค่าใชจ่้ายฝึกอบรม 
บริษทัจ่ายใหจ้าการส่ง
พนกังานของบริษทัไป
ฝึกงานที่ บริษทั สแตน
เลยอ์ิเลคทริค จ ากดั  
 
7.ค่าคอมมิชชัน่  บริษทั
จ่ายใหจ้ากการเป็น
ตวัแทนติดต่อลูกคา้ 
 
8. รายไดอ้ื่น ๆ 
 

 
 

มูลค่า          6.43    ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า         14.37   ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า       20.03     ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า         1.70     ลา้นบาท 
 
 
 

เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 

2.บริษทั ลาว 
สแตนเลย ์จ ากดั 
 
 

1.บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 50 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 
 -นายอภิชาต  
     ลี้อิสสระนุกูล 
 -นายโคอิจิ  
    นางาโนะ 

1.การขายสินคา้ 
 
 
 
 
2.รายไดอ้ื่น ๆ  
 
 
 
3.รายไดค้่าสิทธิ 

มูลค่าขาย  337.77 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  69.96  ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า    0.44          ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า     0.32         ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 

3. บริษทั เวียดนาม 
สแตนเลย ์อิเลคทริค  
จ ากดั 

1. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั   
 คือ บริษทั สแตนเลย์
อิเลคทริค จ ากดั  
ถือหุน้ร้อยละ 50 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
3 ท่าน คือ 
- นายอภิชาต  
ลี้อิสสระนุกูล  
- นายคาซึมิ สึมิยะ 
- นายโทรุ ทานาเบะ 

1.การซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ    195.14 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   42.13 ลา้นบาท 
 
 
 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
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ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2558 และ
ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2559 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

 3. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 20 

2.การขายสินคา้ มูลค่าขาย    25.21 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง    2.80 ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 

4.บริษทั เอเชียน 
สแตนเลย ์อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

1. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คือ บริษทั 
สแตนเลย ์อิเลคทริค 
โฮลด้ิง เอเชีย-แป
ซิฟิค พีทีอี ถือหุน้ร้อย
ละ 67.50 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
2ท่านคือ 
- นายอภิชาต 
 ลี้อิสสระนุกูล 
- นายโทรุ ทานาเบะ 
3. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 15 
4. ถือหุน้บริษทัร้อย
ละ 0.44 

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้  
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ   671.94  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  71.98  ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย     2.49  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   0.99  ลา้นบาท 
 
 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 
 

5.PT.Indonesia 
Stanley Electric 

1. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คือ บริษทั 
สแตนเลย ์อิเลคทริค 
จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 
60 
2.มีกรรมการร่วมกนั  
3 ท่าน คือ 
- นายโคอิจิ นางาโนะ 
- นายอภิชาต  
    ลิ้อสิสระนุกูล 
- นายโทรุ ทานาเบะ 
3. บริษทัถือหุน้  
    ร้อยละ 10 
 

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้  
 
 
 
3.รายไดอ้ื่น ๆ  
 

มูลค่าซ้ือ     79.42  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  0.02    ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย  354.55 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  36.90  ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า         0.26     ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 

6.บริษทั ศิริวิทย ์ 
สแตนเลย ์จ ากดั 
 
 

1. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 15 
2. มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่านคือ 
- นายโคอิจิ นางาโนะ  
- นายอภิชาต  
    ลี้อสิสระนุกูล 
 

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2. รายการขายวตัถุดิบ  
 
 

มูลค่าซ้ือ   327.38  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   38.04 ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย   10.84  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   2.22  ลา้นบาท 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
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ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2558และ
ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2559 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

7. บริษทั อีโนเว รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

1. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 0.2 
2. มีกรรมการร่วมกนั 
4 ท่าน   คือ 
- นายอภิชาต  
    ลี้อสิสระนุกูล 
- นายทนง  
    ลี้อสิสระนุกูล 
- นางพิมพใ์จ  
    ลี้อสิสระนุกูล 
 - นางพรทิพย ์ 
     เศรษฐีวรรณ      
 

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ มูลค่าซ้ือ   16.44    ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  2.91    ลา้นบาท 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 
 
 
 

8. บริษทั สิทธิผล 
1919 จ ากดั  
 
 
 
 

1.เป็นผูถ้ือหุน้ของ
บริษทัถือ 
   หุน้ร้อยละ  3.34 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่านคือ 
- นายทนง  
    ลี้อสิสระนุกูล 
- นางพรทิพย ์ 
     เศรษฐีวรรณ    
 

1. รายการขายสินคา้ 
 

มูลค่าขาย 160.47  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  43.00  ลา้นบาท 
 
 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 

9. บริษทั ลูแมก็ซ์ 
อินดสัทร้ี  จ  ากดั  
 
 
 

1.บริษทัถือหุน้ร้อยละ   
   1.73 
2.ผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คือ บริษทั 
สแตนเลย ์อิเลคทริค 
จ ากดั ถือหุน้ ร้อยละ 
26.31 
3.มีกรรมการร่วมกนั 
1 ท่าน  
-นายโทรุ ทานาเบะ 

1. รายการซ้ือสินคา้ 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้ 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ      1.29   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง    -       ลา้นบาท 
 
 
มูลค่าขาย   65.08  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   3.72  ลา้นบาท  
 
 
 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการ ท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 
 
 

10. บริษทั 
ส านกังานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล 
จ ากดั  
 

1.มีกรรมการร่วมกนั  
1 ท่าน    คือ 
  - นายพิจารณ์  
       สุขภารังษ ี
    

1. รายการบริการดา้น
กฎหมาย 
 

มูลค่า         0.46     ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง    -       ลา้นบาท 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
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2. รายการระหว่างบริษทั กบั บริษทัท่ี บริษทัสแตนเลย ์อิเลคทริค เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ร้อยละ 100)  
ของ บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั    ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนัเป็นไปในรูปแบบของการซ้ือและขายสินคา้หรือวตัถุดิบ ซ่ึงสินคา้ท่ีซ้ือขายระหว่างกนัเป็นสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ มีวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นแหล่งผลิตเดียวกนั และใชใ้นกลุ่มสแตนเลย ์ราคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาปกติธุรกิจ 
และใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

ช่ือบริษทั มูลค่ารายการปี 2558 ยอดคงคา้ง ณ 31 มีนาคม 2559 
1.Guangzhou Stanley Electric  (China) 
 

มูลค่าซ้ือ             187.22          ลา้นบาท 
มูลค่าขาย               2.38           ลา้นบาท  
รายไดอ้ื่น ๆ มูลค่า 0.17           ลา้นบาท 

                          44.70          ลา้นบาท 
                            0.47          ลา้นบาท 
                             0.07         ลา้นบาท 

2.Stanley Electric (Asia Pacific)  (Taiwan) 
 

มูลค่าซ้ือ              2.68             ลา้นบาท 
มูลค่าขาย             1.28             ลา้นบาท 

                               -            ลา้นบาท 
                            0.02          ลา้นบาท 

3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซ้ือ             61.18            ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                -                ลา้นบาท  

                         7.13             ลา้นบาท 
                               -            ลา้นบาท 

4.Stanley Electric US Inc. (U.S.A) 
 

มูลค่าซ้ือ            6.47               ลา้นบาท 
มูลค่าขาย         134.65             ลา้นบาท  
รายไดอ้ื่น ๆ        0.14              ลา้นบาท 

                         0.45             ลา้นบาท 
                        109.28          ลา้นบาท 
                               -             ลา้นบาท 

5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China) 
 

มูลค่าซ้ือ             3.67              ลา้นบาท 
มูลค่าขาย           0.19               ลา้นบาท  

                        0.04              ลา้นบาท 
                       0.12               ลา้นบาท    

6. II  Stanley Co.,Inc (America) มูลค่าซ้ือ                      -           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย        0.02                  ลา้นบาท  

                               -             ลา้นบาท 
                               -             ลา้นบาท 

7.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ         8.91                  ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                      -          ลา้นบาท  

                       1.22               ลา้นบาท 
                                -            ลา้นบาท 

8.Stanley Electric Hungary Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ              -                   ลา้นบาท 
มูลค่าขาย         0.04                 ลา้นบาท  

                                -            ลา้นบาท 
                                -            ลา้นบาท 

9.Stanley Electric Do Brazil LTDA 
 

มูลค่าซ้ือ          0.50                 ลา้นบาท 
มูลค่าขาย       94.87                 ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
                          4.14            ลา้นบาท 

10.Stanley Iwaki Works Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ                      -          ลา้นบาท 
มูลค่าขาย            1.92              ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
    0.05           ลา้นบาท 

11.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong 
 

มูลค่าซ้ือ             0.15              ลา้นบาท 
มูลค่าขาย             -                   ลา้นบาท  

    0.07           ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 

12.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ               -                  ลา้นบาท 
มูลค่าขาย            3.05              ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
       0.50        ลา้นบาท 

13.Chongqing Hua Yu Stanley  
 

มูลค่าซ้ือ                      -          ลา้นบาท 
มูลค่าขาย            0.11              ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 

14.Tianjin Stanley Electric Technology 
Co,Ltd  

มูลค่าซ้ือ             4.04              ลา้นบาท 
มูลค่าขาย            -                    ลา้นบาท  

     3.97          ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 
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การอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 การท ารายการระหว่างกนัของบริษทัในปี 2558 เป็นประเภทรายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบติั
บริษทัใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาท่ีซ้ือ การตั้ง
ราคาขายจากตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพ่ิม ทั้งน้ี การท ารายการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 
 

นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 การท ารายการระหว่างกนัของบริษทัจะยงัด าเนินต่อไป เน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือขายเป็นลกัษณะเฉพาะใชใ้น
กลุ่ม และราคาซ้ือขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ ก  าหนดจากตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  อยา่งไรก็ตาม การท ารายการ
ระหว่างกนัอยูภ่ายใตน้โยบายในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการซ้ือ – การขายสินคา้และทรัพยสิ์น ท่ีบริษทัประกาศใช้
ตั้งแต่ปี 2547  และหากเป็นกรณีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากนโยบายน้ีบริษทัจะถือปฏิบติัตามระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกนัของบริษทัในรอบปี 2558  มกีารท ารายการท่ีเก่ียวโยง
หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซ่ึงเป็นรายการท่ีซ้ือขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นรายการคา้
ตามปกติธุรกิจ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั         

(1)  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ผลด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา     
  ก)  รายงานการสอบบญัชีทั้ง 3 ปีท่ีผา่นมา รับรองว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   
  ข)  ตารางสรุปงบการเงิน         

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557  ถึง 31 มนีาคม 2559 
            
                                                                                (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)          (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2559 (%) 31 มี.ค. 2558 (%) 31 มี.ค. 2557 (%) 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,839,888 12.77 2,350,313 17.68  2,667,175 21.33 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด  2,120,000 14.71 727,358 5.47 159,913 1.28 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน สุทธิ  2,282,885 15.85 1,884,060 14.17 1,663,302 13.30 
สินคา้คงเหลือ  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน  

772,442 
35,804 

5.36 
0.25 

939,180 
35,804 

7.06 
0.27 

729,396 
35,804 

5.83 
0.29 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 8,485 0.06 10,291 0.08 6,380 0.05 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,059,504 49.00 5,947,007 44.73 5,261,970 42.08 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน         
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 931,423 6.46 728,045 5.48 601,562 4.81 
เงินลงทุนระยะยาว  สุทธิ  112,681 0.78 138,380 1.04 137,940 1.10 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  5,536,093 38.43 5,823,148 43.80 5,975,284 47.78 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 731,687 5.08 633,700 4.77 508,441 4.06 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน สุทธิ 35,882 0.25 23,625 0.18 20,879 0.17 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,347,766 51.00 7,346,898 55.27 7,244,106 57.92 
รวมสินทรัพย์    14,407,271 100.00 13,293,905 100.00 12,506,076 100.00 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557 ถึง 31  มนีาคม 2559 
             

                                                                          (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)    (หน่วย : พนับาท) 
 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2559 (%) 31 มี.ค. 2558 (%) 31 มี.ค. 2557 (%) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอ่ืน 515,856 3.58 499,825 3.76 460,247 3.68 
เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 428,297 2.97 370,910 2.79 232,632 1.86 
เจา้หน้ีอ่ืน  - บริษทัอ่ืน 176,226 1.22 154,773 1.16 281,971 2.25 
เจา้หน้ีอ่ืน – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 141,174 0.98 148,707 1.12 113,384 0.91 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 124,546 0.86 159,832 1.20 160,083 1.28 
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ - - - - 12,085 0.10 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 257,133 1.78 217,340 1.64 223,881 1.79 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,643,232 11.41 1,551,388 11.67 1,484,284 11.87 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 
 หลงัออกจากงาน 

92,780 
 

163,313 

0.64 
 

1.13 

59,977 
 
143,208 

0.45 
 

1.08 

45,765 
 

144,192 

0.37 
 

1.15 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 256,093 1.77 203,186 1.53 189,956 1.52 

รวมหนีสิ้น 1,899,326 13.18 1,754,574 13.20 1,674,240 13.39 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
          ทุนเรือนหุน้ 383,125 2.66 383,125 2.88 383,125 3.06 
          ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 504,250 3.50 504,250 3.79 504,250 4.03 
          ส ารองตามกฎหมาย 38,313 0.27 38,313 0.29 38,313 0.31 
          ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,624,962 80.69 10,689,308 80.41 9,990,720 79.89 
          องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (42,704) (0.30) (75,664) (0.57) (84,572) (0.68) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,507,945 86.82 11,539,331 86.80 10,831,836 86.61 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 14,407,271 100.00 13,293,905 100.00 12,506,076 100.00 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ * (บาท) 163.24  150.59  141.36  
มลูค่าท่ีตราไว ้(บาท) 5.00  5.00  5.00  
จ านวนหุน้สามญัปลายงวด (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  

* ค านวณโดยใชจ้  านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั’ 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557  ถึง 31 มนีาคม 2559                                                                                                                                                         
                                                                                 (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)        (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2559 (%) 31 มี.ค. 2558 (%) 31 มี.ค. 2557 (%) 
   รายได้       
        รายไดจ้ากการขาย 10,672,224 100.00 9,523,829 100.00 10,268,617 100.00 
        เงินปันผลรับ 9,376 0.09 10,851 0.11 41,766 0.41 
       ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน สุทธิ 19,371 0.18 22,474 0.24 7,022 0.07 
        รายไดอ่ื้น 146,643 1.37 255,920 2.69 310,382 3.02 
               รวมรายได้ 10,848,881 101.65 9,813,074 103.04 10,627,787 103.50 
        ตน้ทุนขาย 8,929,410 83.67 7,808,825 81.99 8,080,350 78.69 
        ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร 774,854 7.26 727,656 7.64 830,962 8.09 
                รวมค่าใช้จ่าย 9,704,264 90.93 8,536,481 89.63 8,911,312 86.78 
        ก  าไรจากการด าเนินงาน 1,405,261 13.17 1,276,593 13.40 1,716,475 16.72 
        ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 217,352 2.04 168,534 1.77 130,545 1.27 
        ก  าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,622,612 15.20 1,445,127 15.17 1,847,021 17.99 
        ภาษีเงินได ้ 319,172 2.99 287,480 3.02 359,508 3.50 
        ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 1,303,440 12.21 1,157,648 12.16 1,487,512 14.49 
        ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 17.01  15.11  19.41  
        มลูค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 5  5  5  
        จ านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  

 
ผูส้อบบญัชี นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล 

     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4474  
    บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557  ถึง 31 มีนาคม 2559 
                                                                                      (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)   (หน่วย : พนับาท) 

 
 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน :    
ก าไรก่อนภาษเีงินไดส้ าหรับปี 1,622,612 1,445,127 1,847,021 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับปี    
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,227,311 1,146,172 1,031,075 
   ดอกเบ้ียรับ (55,112) (42,369) (45,997) 
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  (261,911) - - 
   ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (217,352) (168,534) (130,545) 
   รายไดเ้งินปันผลรับ – เงินลงทุนระยะยาว (9,376) (10,851) (41,766) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  สุทธิ (3,623) (96,331) (224) 
   (กลบัรายการ) ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผือ่มูลค่าสุทธิของสินคา้ 
    คงเหลือท่ีจะไดรั้บต ่ากวา่ราคาทุน 

(3,002) (11,936) 3,349 

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

 - 
- 

- 
- 

  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 9,514 (636) (273) 
   ประมาณการหน้ีสินเงินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 23,120 (257) 12,886 
   ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (184) (566) (236) 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
   ด  าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

2,331,998 2,259,818 2,675,291 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (412,611) (208,178) 371,579 
   สินคา้คงเหลอื 169,739 (197,847) 111,581 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 1,806 (3,911) 844 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (12,257) (2,746) (1,039) 
   เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอื่น 16,031 39,578 (104,142) 
   เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,386 138,278 (67,993) 
   เจา้หน้ีอื่น – บริษทัอื่น 2,499 (62,431) (36,818) 
   เจา้หน้ีอื่น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,383) 34,838 (17,449) 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - (12,085) (26,555) 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
   จ่ายค่าตอบแทนพนกังานภายหลงัออกจากงาน 

39,793 
(3,015) 

(6,541) 
(726) 

(22,369) 
 (457) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,183,987 1,978,047 2,882,473 
    - รับดอกเบ้ีย 19,452 34,936 40,859 
    - จ่ายภาษเีงินได ้ (329,896) (275,745) (420,611) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,873,543 1,737,238 2,502,722 

 
 



 
    

62 
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 
 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557 ถึง 31 มนีาคม 2559 
                                                                                  (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)         (หน่วย : พนับาท) 

  ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (740,366) (1,013,844) (907,451) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,470 207,730 8,549 
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 

32,835 
290,000 

5,489 
- 

4,975 
- 

เงินปันผลรับ    
  - เงินลงทุนในบริษทัร่วม 59,880 42,746 39,146 
  - เงินลงทุนระยะยาว 9,376 10,851 41,766 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (279,920) (281,134) (162,205) 
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด 4,987,000 1,003,000 770,000 
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด (6,379,642) (1,570,445) (820,208) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,016,367) (1,595,606) (1,025,428) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :    
เงินปันผลจ่าย (367,786) (459,060) (517,186) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (367,786) (459,060) (517,186) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (510,610) (317,428) 960,108 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,350,313 2,667,175 1,706,831 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 184 566 236 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,839,888 2,350,313 2,667,175 

 

รายการท่ีไมก่ระทบเงินสด 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจาการซ้ืออาคาร อุปกรณ์                          65,405               46,602               110,884 
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
เงินปันผลคา้งรับ-เงินลงทุนในบริษทัร่วม               3,813               10,000                   -                           
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(

ค)  ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั       
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน 
                                                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 
  ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
  31 มี.ค.2559 31 มี.ค.2558 31 มี.ค.2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.30 3.83 3.55 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.80 3.20 2.92 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.34 1.14 1.55 
อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) 5.12 4.30 5.55 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 70.31 83.72 64.86 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 106.04 108.36 88.30 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 3.39 3.32 4.08 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.74 9.99 10.37 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 46.51 36.04 34.72 
Cash Cycle (วนั) 27.19 51.00 34.22 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 16.33 18.01 21.31 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
อตัราก าไรอ่ืน 

(%) 
(%) 

13.17 
-*** 

13.40 
-*** 

16.72  
  -*** 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก  าไร (%) 133.32 136.08 145.81 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 11.73 11.80 14.00 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10.84 10.35 14.39 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 9.41 8.97 12.27 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 47.69 36.51 40.15 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.96 0.76 0.88 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.15 0.15 0.15 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -** -** - ** 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.79 0.85 1.62 
(CASH BASIS)     
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) * 34.53 32.51 
*     รออนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559  และ ค านวณจากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

   * * บริษทัไม่มีดอกเบ้ียจ่าย       *** บริษทัไม่มีก  าไรอื่น ที่ไม่ไดม้าจากการด าเนินงาน 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ         

14.1 วเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน  

              ปี 2558   บริษทัฯ มีรายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน โดยรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.06 
และก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.08   ดีกว่าทิศทางของภาคอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศ ท่ียงัคงลดลง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2556 จนถึงตน้ปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีซบเซาต่อเน่ืองจากภาคการเกษตรท่ี
ผลผลิตลดนอ้ยจากสภาพอากาศร้อน   โดยยอดขายรถยนตใ์นประเทศ ลดลงร้อยละ 9 และยอดขายรถจกัรยานยนต ์
ลดลงร้อยละ 4  จากปีท่ีผา่นมา   ส่วนการส่งออกยงัมีทิศทางท่ีดี โดยในปี 2558 ยอดขายรถยนตส่์งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7  

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก  าไร    
ในปี  2558  บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย 10,672.22  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,148.39  ลา้นบาท คิดเป็น

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.06   โดยรายละเอียดการขายเป็นดงัน้ี   
  ยอดขายในประเทศร้อยละ 71.49 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 7.03   และยอดขายต่างประเทศ ร้อยละ 28.51 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 27.01   โดยยอดขายส่งออกเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอุตสาหกรรม ส่วนยอดขายในประเทศ
ดีข้ึนกว่าอุตสาหกรรมเลก็นอ้ย 

ยอดขายตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ สดัส่วนเป็นดงัน้ี หลอดไฟ ร้อยละ 6.02 ลดลงจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 4.89 
โคมไฟยานยนต ์ ร้อยละ 86.85  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 10.48 จากรถยนตป์ระเภทกระบะดดัแปลง (Pick up 
Passenger Vehicle – PPV)   แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์  ร้อยละ 7.13 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 65.78  โดยเป็นการ
ขายใหก้บักลุ่มสแตนเลยใ์นโซนอเมริกา  

ดา้นค่าใชจ่้าย บริษทัมีตน้ทุนขาย 8,929.41 ลา้นบาท คิดเป็น 84% ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.35 จากปีท่ี
แลว้ ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนมากกว่าสดัส่วนยอดขาย เน่ืองจากการผลิตเพ่ิมข้ึน ตลอดจนบริษทัมีตน้ทุนคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคา 
ค่าแรงงานบางส่วน ท่ีไม่สามารถปรับลดได ้ส่งผลใหมี้ก  าไรขั้นตน้ 1,742.81 ลา้นบาท คิดเป็น 16% ของยอดขาย 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเพียงร้อยละ  1.62         

ส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นการขายและบริหาร 774.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมาร้อยละ 6.49    

บริษทัมีก  าไรจากการด าเนินงาน 1,405.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.17  ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.08 
จากปีท่ีผา่นมา  

ในส่วนก าไรสุทธิ 1,303.44  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 ของยอดขาย โดยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 
12.59  

บริษทัไดต้กลงท าสญัญาใชร้ะบบ New Cost Management System กบับริษทั สแตนเลยอิ์เลค็ทริค จ  ากดั 
ประเทศญ่ีปุ่น มาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อหวงัผลในดา้นการลดตน้ทุนอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหค้วามสามารถในการท า
ก  าไรเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยปัจจุบนัไดใ้ชก้บัผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงเห็นผลไดบ้า้งแต่ยงัไม่ส่งผลกระทบกบัตวัเลขก าไร
ในภาพรวมอยา่งชดัเจน 
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ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น  
สินทรัพย ์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษทัมีสินทรัพยร์วม 14,407.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 8.38  ซ่ึงมี

รายการดงัต่อไปน้ี 
- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ๆ  สุทธิ 2,282.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 21.17    จากยอดขาย

รวมท่ีเพ่ิมข้ึน  
- สินคา้คงเหลือสุทธิ 772.44 ลา้นบาท  ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 17.75  โดยส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างผลิต 

ร้อยละ 52.62 วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ ร้อยละ 28.15 และสินคา้ส าเร็จรูป ร้อยละ 11.84  โดยบริษทัมีนโยบายดา้นการ
ผลิตสินคา้ใหท้นัความตอ้งการของลกูคา้แต่ไม่เก็บสินคา้ไวเ้ป็นจ านวนมากเพื่อลดภาระค่าใชจ่้าย และมีการปรับสินคา้
ลา้สมยั จ  านวน 22.28 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ   

- ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 5,536.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 4.93   โดยบริษทัชะลอการ
ลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ลดลง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมร้อยละ  9.47 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ท่ีมีอตัราร้อยละ 8.97  อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวรร้อยละ  47.69 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ท่ีมีอตัราร้อยละ 36.51  และอตัราการหมุนของสินทรัพย ์1.96 เท่า 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 0.76  เท่า  

หน้ีสิน  
บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,899.33  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ  8.25  จากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี 4  (มกราคม – มีนาคม 2559)  บริษทัมีอตัราส่วน
หมุนเวียนเจา้หน้ี 7.74  เท่า ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 9.99 เท่า 
  ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 12,507.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ8.39 และส่งผลใหม้ีอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 10.84  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 10.35%              
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน  
             บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 1,839.89 ลา้นบาท  ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 21.72   
เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 7.44 จากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน  แต่
ถือไดว้่ามีความเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 4.30 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราท่ีดี   โดยแยกเป็น
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,873.54 ลา้นบาท  เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2,016.37 ลา้นบาท และ
กิจกรรมจดัหาเงินโดย บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 367.79 ลา้นบาท  
 บริษทัยงัคงมีการลงทุนในการปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ แต่เป็นการลงทุนท่ีลดลง
ตามสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ชะลอตวั  และลงทุนเพ่ิมข้ึนในส่วนแม่พิมพ ์ เพ่ือรองรับการผลิตผลิตภณัฑ์
ใหม่ ท่ียงัคงมีต่อเน่ือง   
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ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
บริษทัยงัคงยดึนโยบายการใชก้ระแสเงินสดของบริษทัในการลงทุนและใชจ่้ายในบริษทั  ไม่เนน้การกูย้มื ในปี

ท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีภาระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจ่าย  หน้ีสินของบริษทัมีเพียงเจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินทางการคา้ ตามปกติ
ของการประกอบธุรกิจ  บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.15 เท่า เท่ากบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงถือว่านอ้ยมากเน่ืองจาก
บริษทัมีภาระหน้ีสินนอ้ยมาก 
 

14.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมผีลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนนิงานอย่างมนีัยส าคญัในอนาคต 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัโดยตรง 

ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจยงัคงซบเซาต่อเน่ือง ท าใหก้ารผลิตและจ าหน่ายยานยนตย์งัลดลง แต่มีแนวโนม้ท่ีดีในดา้นการ
ส่งออก  บริษทัยงัคงพยายามใชม้าตรการลดค่าใชจ่้ายต่าง  ๆและชะลอการลงทุน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ดงักล่าว 

บริษทัยงัคงใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ โดยลกูคา้ยงัคงมี
แผนการออกผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงบริษทัยงัคงไดรั้บความไวว้างใจในการไดรั้บผลิตอุปกรณ์โคมไฟโดย
ตลอด 
 



 
   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
            
 บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง 
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็น 
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฎิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ 
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู ก  ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษทัไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

        
 ช่ือ          ต าแหน่ง    ลายมอืช่ือ 
         
นายอภิชาต   ล้ีอิสสระนุกลู ประธานกรรมการ   ………………………………….. 

 

นายโคอิจิ  นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร           ………………………………….. 

 

นายทนง  ล้ีอิสสระนุกลู  กรรมการ            ………………………………….. 

 

นายทาดาโอะ  ซูซูมรูะ  กรรมการ    …………………………………..                       

ช่ือ                                ต าแหน่ง                          ลายมอืช่ือ  

 

ผูรั้บมอบอ านาจ   นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู ประธานกรรมการ          ………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั 
1.1 ขอ้มลูกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั  

 
1.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 
 ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
ประธานกรรมการ และ ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร 
ปี 2531 
53 ปี 
ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ประกาศนียบตัร  Director Certificate Program   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
5.87% 
บุตร  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  และ นางพรดี  ลี้อสิสระนุกูล 
พี่นอ้ง  นายทนง  ลี้อสิสระนุกูล , นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล  และ   
นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
พ.ศ.2534 – ปัจจุบนั    กรรมการ    บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2535 – 2556        รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบนั    กรรมการ    บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั     กรรมการ   บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั     รองประธาน   มูลนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั     กรรมการ   บจก. ซันโกลด ์โฮลด้ิง  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการบริหาร  
                                   บจก. เอเช่ียนสแตนเลย ์อนิเตอร์เนชัน่แนล  
พ.ศ.2540 – ปัจจุบนั    กรรมการ   บจก. ศิริวิทยส์แตนเลย ์ 
พ.ศ.2540 – ปัจจุบนั    กรรมการ   บจก. ไดโดสิทธิผล  
พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ   บจก. ลาวสแตนเลย ์ 
พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั    กรรมการ   บจก. เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค  
พ.ศ.2545 – ปัจจุบนั    กรรมการ   สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร  สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบนั    กรรมการ   สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ   PT Indonesia Stanley Electric 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก. โททาล ออยล ์ (ประเทศไทย) 
          
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



2.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายโคอิจิ นางาโนะ 
ประธานกรรมการบริหาร 
3 กรกฎาคม 2552 
56 ปี  
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   , Hosei University , JAPAN 
0.00% 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั       กรรมการ     บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก.ศิริวิทย-์สแตนเลย ์
พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั   รองประธาน    มูลนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. ท๊อป ไฮเทค  
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   กรรมการ   PT Indonesia Stanley Electric  
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   ประธานกิตติมศกัดิ์     บจก. ลาวสแตนเลย ์
 

3.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล 
กรรมการ 
ปี 2526 
56 ปี 
ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ – การคา้ สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม  ,  
Nanzan University ,  JAPAN 
4.19% 
บุตร       นายวิทยา ลี้อสิสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่นอ้ง     นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล และ  
นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
พ.ศ.2526 – ปัจจุบนั    กรรมการ      บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า   
พ.ศ.2529 – ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ    บจก. สิทธิผล 1919  
พ.ศ.2529 – ปัจจุบนั    กรรมการ       บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั    กรรมการ       บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั    กรรมการบริหาร   บจก. โททาล ออยล ์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2538 -  ปัจจุบนั    กรรมการ        บจก. ซันโกลด ์โฮลด้ิง  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั     กรรมการ    บจก. โตเอ อิโนแอค  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั     กรรมการ       บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการ    บจก. ไดโด สิทธิผล  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร      บจก. เซ่งง่วนฮง  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ    บจก. คลีนิครถเคร่ือง 
พ.ศ.2541 – ปัจจุบนั     กรรมการ      บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดกัชัน่ 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ     บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่ 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ     มูลนิธิกนก-โสภา 



พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั     กรรมการ     บจก.เอส.เค.ผลิตภณัฑย์าง 
 

4.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวติัอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 
กรรมการ 
ปี 2526 
55  ปี  
ปริญญาโท Business Administration Drexel University , USA  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัร Director Certificate Program   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Capital Market Academy Leadership  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
2.84% 
บุตร    นายวิทยา ลี้อสิสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่นอ้ง นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล และ  
นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
พ.ศ.2526 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า    
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ   บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2550 – 2556       กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   
                                  บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2536 – 2550       รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ   
                                  บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ   บจก. โตเอ - อิโนแอค  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร   บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร   บจก. ซนัโกลด ์โฮลด้ิง  
พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  บจก. คินโนะโฮชิ เอน็จิเนียร่ิง   
พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เอส.เค.ผลิตภณัฑย์าง 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั  กรรมการที่ปรึกษา   Babson College , MA , U.S.A 
พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร ประเภทผูท้รงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์    
                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

5.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
กรรมการ 
ปี 2533 
49  ปี  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาพาณิชยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
2.82% 



ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

บุตร  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่นอ้ง นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ,นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  และ   
นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 
พ.ศ.2533 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า    
พ.ศ.2528 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เซ่งง่วนฮง  
พ.ศ.2533 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร  บจก. สิทธิผล 1919  
พ.ศ.2533 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2534 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2536 -  ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล   
พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. คลีนิครถเคร่ือง  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก.เอส.เค.ผลิตภณัฑย์าง 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
 

6.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายคาซึมิ  สึมิยะ 
กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
5 กรกฎาคม 2556 
57 ปี 
ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์ Aichi University , JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2550 – 2554   ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิตโคมไฟที่ 3 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2554 – 2556  รองผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า และผูจ้ดัการใหญ่ 
                                 ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์
พ.ศ.2556 – 2558      กรรมการ บจ.ศิริวิทย-์สแตนเลย ์
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั  Second Deputy General Director   บจ.เวียตนามสแตนเลย ์อิเลค็ทริค  
 

7.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
 

นายโทรุ  ทานาเบะ 
กรรมการ 
26 มิถุนายน 2555 
57 ปี 
ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  Hosei University  JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 



ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

พ.ศ.2553 – 2554    กรรมการ Integrated Components Division Superintendent 
                               บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค  
พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ Research & Development & Technology  
                                  Superintendent        บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ SL Lighting Corporation  
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ Tianjin Stanley Co.,Ltd. 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ Stanley Electric U.S.Co.,Inc. 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ II Stanley Co.,Inc. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลยอ์ินเตอร์เนชัน่แนล 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Stanley Electric Sales of  India PVT, Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Stanley Electric Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Stanley Electric Korea Co.,Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Stanley Electric (Asia Pacific ) Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ Lumax  Industrial Ltd. 
พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ  PT. Indonesia Stanley Electric 
 

8.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายคะซึโทชิ  อีโนะ 
กรรมการ 
4 กรกฎาคม 2557 
55  ปี 
ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์  การจดัการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยันิฮอน  ประเทศญ่ีปุ่ น,  
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.  2528 - 2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั สแตนเลยอ์ิเลคทริค จ ากดั 
พ.ศ.  2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    บริษทั สแตนเลย ์พีเอแอล จ ากดั 
พ.ศ.  2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  
                                   บริษทั สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง ออฟ  อเมริกา จ ากดั  
                                   ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง ยโุรป จ ากดั                                     
                                   ประธานกรรมการบริหาร   
                                   บริษทั สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี จ  ากดั 
                                   ประธานกรรมการบริหาร   
                                   บริษทั สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค (ไชน่า) อินเวสเมน้ท ์จ ากดั   
พ.ศ.  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  และ Chief Corporate Management Officer 
                                   บริษทั สแตนเลยอ์ิเลคทริค จ ากดั 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า               



9.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ 
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
15 ตุลาคม 2542 
66 ปี 
ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์  Kyoto University   JAPAN 
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์  Kyoto University  JAPAN 
ประกาศนียบตัร   Director Certification Program  , Audit Committee Program  -  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2518 – 2550       อาจารยป์ระจ าภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2540 – 2557       กรรมการบริหาร   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    
                                   บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  
พ.ศ.2550 – 2557        อธิการบดี   สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่ น 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เทก็ซ์ไทลเ์พรสทจี 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

10.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
 
 
ประวติัอบรม 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
31 มีนาคม 2543 
68 ปี 
ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis & Financial)  
                   University Of Wisconsin (Madison Campus)  
ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , USA   
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ประกาศนียบตัร Director Certification Program  3/2000 
Monitoring Fraud Risk Management 1/2009 
Audit Committee Program 28/2009    , Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009 
Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                  บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ 



11.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7  มิถุนายน 2553 
70 ปี 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  Louisiana Tech University  USA. 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program   , Audit Committee Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2511 –  2513     วิศวกร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ.2515 – 2549    บรรจุนายช่างโท  กองตรวจสอบ 
                                 ผูอ้  านวยการ  หน่วยพฒันาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม                                                                           
                                 ผูอ้  านวยการ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อีเลคโทรนิคส์และไฟฟ้า     
                                 ผูอ้  านวยการ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา  ,  
                                 ผูช่้วยเลขาธิการ                                    
                                 ที่ปรึกษาการลงทุน   
                                 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร      
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทุน       
พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
                                 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั กรรมการติดตามงานและประเมินผลด าเนินงาน 
                                 กระทรวงอุตสาหกรรม 
  

12.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
 
ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายพิจารณ์  สุขภารังษ ี
กรรมการอิสระ 
7 มิถุนายน 2553 
55 ปี 
ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์   University of Warwick , ENGLAND 
ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์  University of London ,  ENGLAND 
ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 
ไม่มี  
ไม่มี 
 
พ.ศ.2530 –  2548    ทนายความ / ทนายความหุน้ส่วน    บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 
พ.ศ.2548 – 2558  กรรมการ    บจก. ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี  



พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ      บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า       
พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ      บจก. ส านกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
 

13.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายฮิเดกิ  มตัสึอิ        
ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานการตลาด 
22  พฤษภาคม  2558 
52 ปี  
ปริญญาตรี Department of Mechanical Engineering , Nihon University , JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2543 – 2549       ผูจ้ดัการส่วนงานการตลาด 1 
                                  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า    
พ.ศ.2549 – 2554       ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 1 
                                  บจก. สแตนเลย ์อิเลคทริค 
พ.ศ.2554 – 2558       ผูจ้ดัการส่วนงานการตลาด 1 
                                 บจก. สแตนเลย ์อิเลคทริค 
พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานการตลาด   บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า    
  

14.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ 
ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ ์
1 มิถุนายน 2552 
57 ปี 
Shonan Institute of Technology , JAPAN 
 
ไม่มี 
ไม่มี  
พ.ศ.2526 -  2552     ผูจ้ดัการโรงงานแม่พิมพ ์   บจก. สแตนเลย ์อเิลคทริค  
พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
 
 

15.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

นายโคจิ  โคบายาชิ 
ผูจ้ดัการใหญ่ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
5 กรกฎาคม 2556 
53 ปี  
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei  University 
 
 
ไม่มี 
ไม่มี 



ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

พ.ศ.2529 – 2554   Engineering Technology Center Division  
                            บจก.สแตนเลย ์อิเลคทริค 
พ.ศ.2554 - 2556  ผูจ้ดัการ Engineering Technology Center Division  
                            บจก.สแตนเลย ์อิเลคทริค 
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั  Chief of Center    ศูนยว์จิยัและพฒันา   
                            บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
 

16.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวติัอบรม 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นางสุดใจ  ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 
เลขานุการบริษทั 
4 กรกฎาคม 2551 
57 ปี  
ปริญญาตรี สาขาบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี                    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Effective Minute Taking (EMT) 
Corporate Secretary Development Program  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Company Secretary Program  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ระบบทะเบียนกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1  - สภาอุตสาหกรรม 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2542 –  2545  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
                               บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2545  -  2558  รองผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานบริหาร 
                               บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า          
พ.ศ.2542  –  2551  เลขานุการคณะกรรมการ 
                                บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2542  -  2556   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2551 –  ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั          
                                 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย ์  
พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 



1.2 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
 เลขานุการของบริษทั จะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ
รับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั
ของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมของผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตาม มาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 
วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั และ คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ดงัน้ี 
- ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูและในการ

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั ใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแล เช่น ส านกังาน กลต , ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 

และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลและสาธารณชน ใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย 

- จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
- หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัร่วม และ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายชือ่บรษิทั บรษิทั บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายชือ่  

บมจ. 

ไทยสแตนเลย์

การไฟฟ้า 

บจก. ลาว 

สแตนเลย ์

บจก.

เวยีตนาม

สแตนเลย์ 

อเิลคทรคิ 

บจก. 

สแตนเลย์ 

อเิลคทรคิ 

 

บจก.

สทิธผิล 

1919 

บมจ.อโีนเว 

รบัเบอร ์

 (ประเทศไทย) 

บจก.ทอ็ป

ไฮเทค 

บจก. 

ศริวิทิย์ -

สแตนเลย ์

บจก. 

เอเชยีน 

สแตนเลย์ อนิเตอร ์

เนช ัน่แนล 

PT. 

Indonesia Stanley 

Electric 

 1. นายอภชิาต  ลี้อสิสระนุกลู* X X /   /  / / / / 

 2. นายโคอจิ ิ นางาโนะ* // **     / /  / 

 3. นายทนง  ลี้อสิสระนุกลู* /    / / /     

 4. นางพมิพใ์จ  ลี้อสิสระนุกลู /     X     

 5. นางพรทพิย์  เศรษฐวีรรณ /    / / /     

 6. นายคาซึม ิสมึยิะ * /          

7. นายโทรุ  ทานาเบะ /  / /     / / 

8. นายคะซโึทช ิ อโีนะ /   /       

 9. นายกฤษดา  วศิวธรีานนท ์ /          

10. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา /          

11. นายสชุาต ิ พศิษิฐวานชิ /          

12. นายพจิารณ์  สุขภารงัษ ี /          

 
หมายเหตุ    / = กรรมการ  

X  = ประธานกรรมการ  
/ / = กรรมการบรหิาร  
* = กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั  
** = กรรมการกติตมิศกัดิ ์

 
 
3.ขอ้มลูประวติัการถกูลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจควบคุม 
กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัทุกท่านไม่เคยมีประวติักระท าความผดิกฎหมายใดๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ไม่มี 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

3.1  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน)  ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติท่ี
ประชุม คณะกรรมการบริษทั    เมื่อวนัท่ี  5 กรกฎาคม 2556   และไดก้  าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้น  “กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ”  ซ่ึงไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2551 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จ  านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  นายกฤษดา วิศวธีรา
นนท ์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายโชคชยั  ตั้งพลูสินธนา และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางนงเยาว ์  อภิรัมย ์หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะ กรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีงวด วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งส้ิน  9 คร้ัง โดย 4 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
และ 5 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกคร้ัง และไดแ้สดงความคิดเห็นรวมทั้งใหข้อ้ เสนอแนะอยา่งเป็น
อิสระ สรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1.สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจ าปีท่ีผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยไดส้อบถามและรับฟังค าช้ีแจงจากฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงิน 
และความถกูตอ้งครบถว้นเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลู ประจ าปีส้ินสุด 31 มีนาคม 2559  ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี ว่างบการเงินดงักล่าวมคีวามถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2.สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบติังานหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และ เหมาะสม 



 
 

3.สอบทานขอ้มลูการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้
โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจ าปี ตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติั ทั้งน้ีไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้ โดยผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สงัเกตประการใด
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการประเมินการ
ควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามกรอบ
แนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO 

4.สอบทานเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึง
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั
ในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ ขอ้ก  าหนด ดงักล่าว 

5.สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มลูของรายการดงักล่าว ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทั  มกีารท ารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นรายการปกติธุรกิจ ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่ารายการ
คา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

6.พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปีบญัชี 2559 เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผลการปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้เห็นควรเสนอ
แต่งตั้ง   นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 และ/หรือนางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3257  และ/หรือ นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 และ/หรือ นาย
วิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 ในนาม บริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกบัการเสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีดงัน้ี  

-  มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
- ส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้    ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั / ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

-  ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
 



 
 

 
 
 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าการด าเนินงานของบริษทัในรอบระยะเวลา
บญัชีงวด วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  ท่ีผา่นมา มีการรายงานขอ้มลูทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 
มีการปฏิบติัตามกฎหมายและ ขอ้ก  าหนดต่างๆรวมทั้งการเปิดเผยขอ้มลูใหห้น่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อยา่ง
ถกูตอ้ง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้ 
 
 
 
 

นายกฤษดา วิศวธีรานนท ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 
  

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวฒิุทางการศกึษา   
 
ประวติัอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสมัพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 
ปียอ้นหลงั 

นางนงเยาว ์ อภิรัมย ์
ผูจ้ดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
4 กรกฎาคม  2545 
50 ปี  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต                   
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตรท่ี 1 
การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตรท่ี  2 
     สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
การเขียนรายงานตรวจสอบ  
Risk Based Audit  Certified Professional  Internal Audit of Thailand 
(CPIAT-18) 
การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รแนว COSO-ERM 
การควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน 
    สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2528 - 2539          ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                          บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2539 -  2545            ผูจ้ดัการแผนก ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                                       บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า       
พ.ศ.2545   –  ปัจจุบนั    ผูจ้ดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 –     ปัจจุบนั   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                       บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
 

  
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 
 

 

 

 

 

 
 

     


