
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  
หน้า 1 ของ 6 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
1.  นายทนง  ลีอ้ิสสระนุกูล 
 

 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

อายุ 55  ปี 
วฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวชิาการตลาดอตุสาหกรรม  , 

Nanzan University ,  JAPAN 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2526 – ปัจจบุนั    กรรมการ      บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   
พ.ศ.2529 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้จดัการ    บจก. สิทธิผล 1919  
พ.ศ.2529 – ปัจจบุนั    กรรมการ       บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2536 – ปัจจบุนั    กรรมการ       บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
พ.ศ.2538 – ปัจจบุนั    กรรมการบริหาร   บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศ
ไทย)  
พ.ศ.2538 -  ปัจจบุนั    กรรมการ        บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิง้  
พ.ศ.2538 – ปัจจบุนั     กรรมการ       บจก. โตเอ อิโนแอค  
พ.ศ.2538 – ปัจจบุนั     กรรมการ       บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช  
พ.ศ.2539 – ปัจจบุนั     รองประธานกรรมการ    บจก. ไดโด สิทธิผล  
พ.ศ.2539 – ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร      บจก. เซง่ง่วนฮง  
พ.ศ.2539 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ    บจก. คลีนิครถเคร่ือง 
พ.ศ.2541 – ปัจจบุนั     กรรมการ      บจก.เดอะสตดูโิอ โปรดกัชัน่ 
พ.ศ.2544 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ     บจก.สมาร์ท สปอร์ต 
โปรโมชัน่ 
พ.ศ.2544 – ปัจจบุนั     ประธานกรรมการ     มลูนิธิกนก-โสภา 
พ.ศ.2546 – ปัจจบุนั     กรรมการ     บจก.เอส.เค.ผลิตภณัฑ์ยาง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต ่พ.ศ.2526 – ปัจจบุนั เท่ากบั 32 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน 
     กิจการบริษทัจดทะเบียน 
     กิจการอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
 

 
 
1 กิจการ คือ บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
13 กิจการ คือ 1. บจก. สิทธิผล 1919  2. บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่
แนล 3. บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย)  4.บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิง้ 5. 
บจก. โตเอ อิโนแอค 6. บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสร์ิช 7.บจก. ไดโด สิทธิผล 
8. บจก. เซง่ง่วนฮง  9. บจก. คลีนิครถเคร่ือง 10. บจก.เดอะสตดูโิอ โปร
ดกัชัน่ 11.บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่ 12. บจก.เอส.เค.ผลิตภณัฑ์ยาง  
13. มลูนิธิกนก-โสภา 
 
ไม่มี 
 
 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท  4.19 %   
 

 

 
ประวตักิารเข้าประชมุปี 2557 

 
คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
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2.   นายคาซมึิ  สึมิยะ  

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
อายุ 56 ปี 
วฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี,  คณะเศรษฐศาสตร์  Aichi University  JAPAN 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 

ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2546 – 2547    ผู้จดัการแผนกจดัซือ้    
                               บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค  
พ.ศ.2547 – 2550    ผู้จดัการแผนกการผลิต โรงงานโอคาซากิ 
                               บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 
พ.ศ.2550 – 2554    ผู้จดัการฝ่ายการผลิตโคมไฟท่ี 3   
                               บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ และผู้จดัการใหญ่ ส่วนงานอปุกรณ์ส่อง 
                                สวา่งยานยนต์   
                                บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก.ศริิวทิย์-สแตนเลย์ 
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
พ.ศ.2557 – ปัจจบุนั  Second Deputy General Director  
                                บจก.เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริค 

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 2 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
ไม่มี 
3 กิจการ  1. บจก.ศริิวิทย์-สแตนเลย์   
               2. มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
               3. บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค   
ไม่มี 
 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
 

 

ประวตักิารเข้าประชมุปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
 

 

 
 
 
 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  
หน้า 3 ของ 6 

 
 
 

3. นายสุชาติ  พิศษิฐวานิช        

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ   
อายุ 69  ปี 
คุณวุฒกิารศกึษา 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลยัหลยุส์เซียนาเทค  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Director Certification Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ.2511 –  2513  วิศวกร   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  
พ.ศ.2515 –  2549  บรรจนุายช่างโท กองตรวจสอบ 
                              - ผู้อ านวยการหน่วยพฒันาการเช่ือมโยงอตุสาหกรรม 
                              - ผู้อ านวยการกองส่งเสริมอตุสาหกรรม 
                                อีเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้า 

- ผู้อ านวยการกองส่งเสริมอตุสาหกรรมเบา 
- ผู้ช่วยเลขาธิการ 
- ท่ีปรึกษาการลงทนุ 

                               ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)   
พ.ศ.2549 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร                                  
พ.ศ.2549 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ  
พ.ศ.2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั กรรมการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
                               กระทรวงอตุสาหกรรม  
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 5 ปี 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในกิจการอ่ืน 
  - กิจการบริษัทจดทะเบียน 
-  กิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน  
  -  กิจการอ่ืนท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
     ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือท่ี
ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  
 2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ                 
(เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย   
3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การ
ซือ้ / ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ การให้
กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน – ระบ ุขนาดของ
รายการ)   

 
ไม่มี  
2 กิจการ 1. สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 2. กระทรวงอตุสาหกรรม 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
ไม่เป็น 
 
 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี   
 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
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ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท          6 ครัง้  จากทัง้หมด  6   ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  11 ครัง้  จากทัง้หมด 11  ครัง้ 

 

4.   นายคะซึโทชิ  อีโนะ  

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
อายุ 54 ปี 
วฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์    การจดัการอตุสาหกรรม                                                                         

 Nihon University  , JAPAN  
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 

ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2528 – 2535     ฝ่ายบญัชี  บจก. สแตนเลย์ อิเล็คทริค  
พ.ศ.2535 – 2543     เลขานกุารและเหรัญญิก  บจก. สแตนเลย์ อิเล็คทริค  
พ.ศ.2543 – 2547     เลขานกุารและเหรัญญิก  บจก.ไอ ไอ สแตนเลย์  
พ.ศ.2548 - 2552      ผู้จดัการบญัชี   บจก. สแตนเลย์ อิเล็คทริค 
พ.ศ.2552 – 2556     Executive Officer , Financial&Accounting - 
                                Superintendent , บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค 
พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ และ Chief Corporate Management  
                                Officer  บจก. สแตนเลย์ อิเล็คทริค  
พ.ศ.2551 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร Stanley PAL Co.,Ltd. 
พ.ศ.2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  
                                Stanley Electric Holding of  America, Inc 
                                ประธานกรรมการบริหาร  
                                Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 
                                ประธานกรรมการบริหาร  
                                Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE,LTD.  
                                ประธานกรรมการบริหาร  
                                Stanley Electric (China) Investment Co.,Ltd. 
พ.ศ.2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า          
                                 

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2557 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 1 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอ่ืน 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอ่ืน ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
 
ไม่มี 
6 กิจการ  1. บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค  2. Stanley PAL Co.,Ltd.   
               3. Stanley Electric Holding of  America, Inc 
               4.  Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 
               5. Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE,LTD. 
               6. Stanley Electric (China) Investment Co.,Ltd. 
ไม่มี 
 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ประวตักิารเข้าประชมุปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

(ทาง TV Conference  กรรมการปฏิบตังิานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น / 
 กรรมการแตง่ตัง้ระหวา่งปี -4 กรกฎาคม 2557) 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท  ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทจ.4/2552  ข้อ (16) 
หลกัเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดงันี ้  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี 
อ านาจควบคมุบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และ  
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเพ่ือเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า  
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญา
มีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต ่3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ 
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นราย 
ใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


