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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย / กลยทุธ์ในการดําเนนิงานของบริษัท 

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตท่ี์มีคุณภาพระดบั

สากล   โดยมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งมัน่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ โดยท่ีใหค้วามสาํคญัและให้

คุณค่ากบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งจริงใจ 

นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลกูคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงาน

ทางดา้น คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่ง การพฒันา ความปลอดภยัและมนุษยสมัพนัธ ์ โดยการใชว้งจรการวางแผน การ

ปฏิบติั และการตรวจสอบ 

 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาที่สําคญั 

บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จาํกดั (มหาชน)  จดทะเบียนและจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี  30 พฤษภาคม  

2523 เพ่ือดาํเนินธุรกิจการผลิต,  นาํเขา้และจาํหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ใหแ้สงสว่างสาํหรับยานพาหนะ โดยเป็น

กิจกรรมร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่นระหว่าง   บริษทั  เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)  จาํกดั   (ปัจจุบนัคือ บริษทั สิทธิผล 1919 จาํกดั)  

กบับริษทั  สแตนเลยอิ์เลคทริค จาํกดั    ซ่ึงเป็นบริษทัฝ่ายญ่ีปุ่น   ประกอบดว้ย  โรงงานหลอดไฟ (Bulb),    โรงงาน

แม่พิมพโ์ลหะ  (Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp) 

ช่วงปี 2523 – 2533  บริษทัลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟท่ี 1 และโรงงานแม่พิมพ ์  , 

ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  สาํหรับทุกโรงงานผลิต และไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท มาจนถึงทุน

จดทะเบียน 153 ลา้นบาท  

 ช่วงปี 2534 -2544   บริษทัไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สัง่รับหลกัทรัพยข์อง

บริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสามารถทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยใชช่ื้อยอ่  

"STANLY"    และ บริษทัไดก่้อตั้งศนูยว์จิยัและพฒันา (Research and Development Center) โดยไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือทาํการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536  

บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั   

 หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้การร่วมลงทุนเพ่ือจดัตั้ง Lao Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric 

Co.,Ltd.   ,  PT. Indonesia  Stanley  Electric  และ มีการซ้ือหุน้สามญัในบริษทั  อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  

จาํกดั  (มหาชน),   บริษทั ซมัไฮเทค จาํกดั (ในปี 2558 บริษทัไดข้ายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บริษทั ซมัไฮเทค 

จาํกดั) ,  บริษทั  ศิริวิทย ์สแตนเลย ์ จาํกดั,  บริษทั ท็อป ไฮเทค จาํกดั   และ  Lumax  Industries  Limited  ประเทศ

อินเดีย นอกจากน้ียงัมีการทาํสญัญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยกีบับริษทั  Electro Polymers (PVT) Ltd. 

ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย   
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บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ลา้นบาท และลงทุนซ้ือท่ีดินบริเวณรอบบริษทัเพ่ิมเติม เพ่ือ

ก่อสร้างโรงงาน การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ    เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ   

ช่วงปี 2545 – 2553 บริษทัไดก่้อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟท่ี4 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อาํเภอคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี (ในปี 2557 บริษทัไดข้ายอาคารโรงงานพร้อมท่ีดินใหก้บับริษทัพ้ืนท่ีขา้งเคียงเน่ืองจากไม่ได้

ใชง้านและเสียหายจากนํ้ าท่วมในปี 2554)  และโรงงานผลิตโคมไฟท่ี 5 ในพ้ืนท่ีเดิม คือ อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  

ช่วงปี 2554 – 2556  จากอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยมีการพฒันาและเจริญเติบโตเป็นลาํดบั แต่

ในช่วงปี 2554  เป็นตน้มา  มีความผนัผวนอยา่งมาก โดยปลายปี 2554 เกิดนํ้ าท่วมหนกัในเขตภาคกลาง กระทบต่อ

ผูผ้ลิตยานยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนส่งผลใหก้ารผลิตหยดุชะงกัลง และในปี 2555 จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

กลบัมารวมถึงนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลกลบัมาทาํใหมี้ยอดขายและการผลิตรถยนตสู์งเป็นประวติัการณ์  บริษทั

ในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจากลกูคา้ผูผ้ลิตรถยนตจ์าํนวนมาก  ส่งผลใหผ้ลดาํเนินงานของ

บริษทัเพ่ิมสูงข้ึนมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ท่ีผลิตโคมไฟสาํหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (ECO 

Car) ซ่ึงเป็นยานยนตท่ี์มียอดจาํหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตวัของตลาดยานยนต ์ 

ช่วงปี 2557 – 2559 อุตสาหกรรมยานยนตป์รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากส่งมอบรถยนตจ์ากโครงการ

รถยนตค์นัแรกหมดลง  ความตอ้งการใชย้านยนตข์องผูบ้ริโภค ท่ีถกูใชล่้วงหนา้ไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศชะลอตวั พืชผลการเกษตรไดผ้ลผลิตจาํนวนนอ้ย  รายไดป้ระชาชนนอ้ยลงการใชจ่้ายก็นอ้ยลงตามไปดว้ย คง

มีการส่งออก และยอดขายกลุ่มจกัรยานยนตท่ี์ยงัคงเติบโตไดเ้ลก็นอ้ย     ผูผ้ลิตยานยนตร์วมถึงบริษทัในฐานะผูผ้ลิต

ช้ินส่วนจึงตอ้งพยายามอยา่งหนกัในการรักษาสถานการณ์และผลการดาํเนินงาน   

สาํหรับทางดา้นการบริหาร นบัตั้งแต่บริษทัไดจ้ดัตั้งข้ึนจนกระทัง่บริษทัไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  การบริหารงานยงัคงอยูภ่ายใตผู้บ้ริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มี

การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั  

               

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษทัมีการประกอบธุรกิจในบริษทัร่วม รวม  2  บริษทั  คือ บริษทั ลาวสแตนเลย ์ จาํกดั และ บริษทั 

เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค จาํกดั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตท์ั้งหมด การดาํเนินงานและบริหาร

จดัการข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษทัโดยยดึหลกัตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

บจ.ลาวสแตนเลย ์

ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

 

บจ.เวียตนามสแตนเลย ์อเิลค็ทริค 

ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

50% 20% 
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1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์ อิเลค็ทริค จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจ

อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตแ์ละอิเลค็ทรอนิคส์  และ กลุ่มสิทธิผล  ท่ีประกอบธุรกิจอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต ์โดยเป็น

กลุ่มผูก่้อตั้งบริษทัตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มไดส่้งตวัแทนเขา้เป็น

กรรมการบริหารงานบริษทั 

การดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษทั โดยสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ 

ทริค จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทัและกลุ่มสแตนเลยมี์การพ่ึงพิงความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตและการ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

  

                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก.สแตนเลยอิ์เลค็ทริค (ญี่ปุ่น) 
 
ธุรกจิยานยนตแ์ละอิเลคทรอนิคส์ 

บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

บจก.สแตนเลยอิ์เลค็ทริค เอเซียแปซิฟิค 
(สิงคโปร์) 
ธุรกจิ Holding Company 

 

กลุ่มตระกลูล้ีอิสสระนุกลู (ไทย) 

    - นางพรดี  ล้ีอิสสระนุกลู 

- นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู 

-  นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู 

   -  นางพิมพใ์จ เหล่าจินดา 

   -  นางพรทิพย ์เศรษฐีวรรณ 

    

 

100% 

31.89% 
25.75% 

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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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ไดแ้ก่ หลอดไฟยานยนต ์ชุดโคม

ไฟยานยนต ์และ แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์ บริษทัมิไดจ้ดัทาํขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละ

แบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต ์เน่ืองจากยอดขายของส่วนงานดงักล่าวคิด

เป็นเพียงร้อยละ 4.82 %   ของยอดขาย 

 

     โครงสร้างรายได ้

                                                                                                           (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 

 31 มี.ค. 2560  31 มี.ค. 2559  31 มี.ค. 2558  

 มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  

 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  

รายได ้       

      รายไดจ้ากการขายในประเทศ 7,428.98 64.79 7,629.77 67.36 7,128.31 71.41 

      รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 3,595.82 31.36 3,042.45 26.86 2,395.52 24.00 

รวมรายไดจ้ากการขาย 11,024.80 96.15 10,672.22 94.22 9,523.83 95.41 

เงินปันผลรับ 23.42 0.20 9.37 0.08 10.85 0.11 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 21.10 0.18 19.37 0.17 22.47 0.23 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว -  261.91 0.31  - - 

รายไดอ้ืน่ ๆ 141.46 0.23 146.64 0.29 255.92 2.56 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 255.72 0.24 217.35 0.93 168.53 1.69 

รวมรายได ้  11,466.50 100.00 11,326.86 100.00 9,981.60 100.00 

                      

2.1   ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จาํกดั  (มหาชน)    เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั

เป็นส่วนใหญ่     ไดแ้ก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างสาํหรับรถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์  และยานพาหนะอ่ืน    เพ่ือจาํหน่าย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์2 ประเภทคือ  

 - หลอดไฟยานยนต ์(Auto Bulb)  ปัจจุบนับริษทัผลิตหลอดไฟสาํหรับยานยนต ์อาทิ หลอด T19 , G18,  

RP30, S25 เพ่ือใชป้ระกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ  มีการจดัจาํหน่ายในประเทศผา่นตวัแทนจาํหน่าย 

จาํหน่ายไปต่างประเทศใหก้ลุ่มบริษทัในเครือ และผลิตเพ่ือส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต ์

- ชุดโคมไฟยานยนต ์(Lighting Equipment Lamp)  บริษทัผลิตชุดโคมไฟยานยนตใ์นส่วนต่างๆ อาทิ ชุด 

ไฟหนา้ ชุดไฟทา้ย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสญัญาณ ชุดไฟในหอ้งโดยสาร โดยร่วมพฒันาและออกแบบกบัลกูคา้ผูผ้ลิต

ยานยนตเ์ป็นการเฉพาะรุ่น  

ในส่วนผลิตภณัฑอ่ื์น นอกเหนือจากผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่  

- แม่พิมพโ์ลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภณัฑ ์ ท่ีใชฉี้ดข้ึนรูปทุกชนิด ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจาก 
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ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั ลกัษณะเป็นการผลิตเพ่ือสนบัสนุนโรงงานโคมไฟของบริษทั และรับงานผลิตเพ่ือจาํหน่าย

ใหก้บัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ บริษทัมิไดจ้ดัทาํขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละแบบ

ผลิตภณัฑเ์น่ืองจากยอดขายของส่วนงานดงักล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.82 ของยอดขายรวม 

 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งส้ิน 18  ฉบบัดงัน้ี           

(1) ผลิตหลอดไฟสาํหรับยานยนต ์            (เลขท่ี 1038/สอ./2533) 

(2) ผลิตโคมไฟ สาํหรับยานยนต ์               (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) กิจการผลิตโคมไฟสาํหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล  (เลขท่ี 1631 (2)/2555)  

(18) กิจการผลิตแม่พิมพ ์และซ่อมแซมแม่พิมพ ์            (เลขท่ี 2216(2)/2556) 

ปัจจุบนั บริษทัยงัคงไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีจากบตัรส่งเสริมการลงทุนอีก 2  ฉบบั คือฉบบัท่ี     17  

และ 18  ดงัมีรายละเอียด ท่ีสาํคญัดงัน้ี          

1.  บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1631 (2)/2555    ลงวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2555  ในกิจการ ผลิตโคมไฟ

สาํหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ  โดยไดรั้บสิทธิและ

ประโยชน์ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1.  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2.  ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ 90% ของอตัราปกติในการนาํเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็น ใชใ้นการผลิตเพ่ือ

จาํหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้วนัแรก โดยวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นนั้น ตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตใน
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ประเทศซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัของท่ีจะนาํเขา้ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามาได ้ และอยูใ่นระยะเวลาและ

เง่ือนไขท่ีกรรมการกาํหนด  

3. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ ส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการนั้น โดยรายไดท่ี้นาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิใหร้วมรายไดจ้ากการจาํหน่ายของเสียจากกระบวนการ

ผลิตดว้ย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สามารถนาํผลขาดทุน

ประจาํปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา

ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลา โดยเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง  หรือหลายปีได ้

4. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เพ่ือใช ้

ในการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 

นาํเขา้คร้ังแรก  

  

2. บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2216(2)/2556  ลงวนัท่ี  4  กนัยายน  2556  ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ ์และ

ซ่อมแซมแม่พิมพ ์ ประเภท 4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และช้ินส่วน  โดยไดรั้บสิทธิและประโยชน์ท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 

1.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

2.ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการนั้น  

รายไดท่ี้นาํมาคาํนวณกาํไรสุทธิใหร้วมรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลพลอยได ้ ไดแ้ก่ เศษ หรือ ของเสียจาก

กระบวนการผลิตดว้ย 

กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สามารถนาํผลขาดทุน

ประจาํปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี

กาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลา โดยเลือกหกัจากกาํไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

 3.ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไป

รวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

4.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิต

เพ่ือส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

5.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้

คร้ังแรก  ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทัว่ไป และเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ดงัน้ี 



 
    

7 

 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 

 

เง่ือนไขทัว่ไป 

1. ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเท่านั้น 

2. ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัใหย้กเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม 

3. วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นจะตอ้งใชเ้ฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น และตอ้งยืน่รายการเพ่ือขอ

อนุมติัการนาํเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นก่อนการนาํเขา้ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน 

4. ตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืน เพ่ือ

ประโยชน์ในการคาํนวณกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

5. วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการส่งออกและ

เฉพาะกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

6. ตอ้งจดัใหมี้และใชร้ะบบป้องกนั ควบคุมมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิด

อนัตรายหรือความเดือนร้อนรําคาญแก่ผูอ้ยูข่า้งเคียง 

7.  คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือประกอบได ้จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

1.เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ จะตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 4 

มีนาคม 2559  

2. ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัรส่งเสริม 

3. ตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

    3.1  ชนิดผลิตภณัฑ ์แม่พิมพ ์และซ่อมแซมแม่พิมพ ์

    3.2  ขนาดของกิจการ มีกาํลงัผลิตแม่พิมพ ์ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ ์ปีละประมาณ  

           50 ชุด(เวลาทาํงาน 16 ชัว่โมง / วนั  : 300 วนั / ปี ) ผลพลอยได ้ไดแ้ก่ เศษหรือของเสียจาก 

             กระบวนการผลิต                        

4. ตอ้งมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 

5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้มีมลูค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท 

 

2.2    การตลาดและการแข่งขัน   

ก. นโยบายดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ ์   

เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนตมี์การแข่งขนัค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นนโยบายหรือ

กลยทุธใ์นการแข่งขนัของบริษทั คือ พยายามท่ีจะผลิตสินคา้ทุกชนิดใหมี้คุณภาพสูงดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล  

การกาํหนดราคาจะคิดจากตน้ทุนการผลิตบวกกาํไรมาตรฐาน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะขยายสายผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัยานยนตเ์พ่ิมข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด    
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ลกัษณะลกูคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  คือ  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์  และรถยนต ์ (รถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคล   และรถยนตเ์ชิงพาณิชย)์     นอกจากน้ียงัขายผา่นตวัแทน คือ บริษทั สิทธิผล 1919 จาํกดั  สาํหรับ

ผลิตภณัฑห์ลอดไฟ  ประเภทอะไหล่  ซ่ึงบริษทัมิไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย  

การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย และลกัษณะของลกูคา้   

 1. การจาํหน่ายในประเทศ มีการจดัจาํหน่าย 2 ทางดงัน้ี   

     1.1  จาํหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market)    โดยตรงสาํหรับการผลิต

และเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผูป้ระกอบรถยนต ์  

     1.2 จาํหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบกิจการอะไหล่    (Replacement  Equipment  Market)    โดยผลิตภณัฑ์

สาํหรับตลาดน้ีจะเป็นประเภทท่ีใชเ้ปล่ียนเพ่ือทดแทนของเดิม โดยจะขายผา่นตวัแทน คือ  บริษทั สิทธิผล 1919 

จาํกดั  

  2. การจาํหน่ายในต่างประเทศ  มีการจดัจาํหน่าย 2 ทางดงัน้ี              

      2.1  จาํหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market)    โดยตรงสาํหรับผลิต และ 

เป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผูป้ระกอบรถยนต ์           

      2.2  จาํหน่ายไปยงับริษทัฯในกลุ่มสแตนเลย ์เพ่ือนาํไปจาํหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบในประเทศนั้น 

ๆ  ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัดงักล่าวจดัเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินคา้    รวมทั้งทยอยจดัส่งใหแ้ก่โรงงาน

ประกอบในประเทศนั้น ๆ  ตาม ORDER โดยทัว่ไปจะเป็นลกัษณะของการขายสินคา้ ในลกัษณะ SINGLE 

SOURCE โดยจะผลิตช้ินส่วนท่ีบริษทั เพียงแห่งเดียว และส่งไปจาํหน่ายในต่างประเทศ ทัว่โลกเพ่ือใหมี้ขอบ เขต

การผลิตท่ีสูง และสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้หรือในแง่ วตัถุดิบท่ีมีการใชน้อ้ยในบางบริษทั และไม่คุม้ท่ีจะ

สัง่ตรงจากผูผ้ลิต อาจมีการสัง่ซ้ือจากไทยสแตนเลย ์ในบางโอกาส     

ในปี 2559 บริษทัมีสดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศ ร้อยละ 67.38  ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ   2.63 

จากปีท่ีแลว้ และ สดัส่วนการจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 32.62  ของยอดขายรวม เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อย

ละ18.19  โดยจาํหน่ายใหก้บักลุ่มลกูคา้ในแถบเอเชีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา   

        

ข.  สภาพการการแข่งขนั      

บริษทัมีนโยบายดา้นการแข่งขนั โดยปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น

การผกูขาด หรือ ลดการแข่งขนั หรือ จาํกดัการแข่งขนัทางการคา้  

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมของบริษทันั้นถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีภาวะ การแข่งขนัตํ่าและมีผูผ้ลิตนอ้ยราย   ซ่ึงถา้พิจารณาดว้ยขนาดบริษทั  ศกัยภาพในการผลิตและ

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีใกลเ้คียงกนัโดยสงัเขปแลว้จะมีผูผ้ลิตเพียง 3   รายเท่านั้น  คือบริษทั ไทยสแตนเลยก์าร

ไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  , บริษทั ไทยโคะอิโต จาํกดั และ บริษทั อิจิโกห์ อินดสัตรีย ์(ไทยแลนด)์ ถือเป็นผูผ้ลิตใหก้บั

ทั้งระบบในประเทศไทย       โดยบริษทัฯ   เป็นอุตสาหกรรมครบวงจรภายในนบัตั้งแต่   การวิจยัและพฒันา   การ

ออกแบบ  การผลิตแม่พิมพ ์  การผลิตหลอดไฟและช้ินส่วนดว้ยตวัเอง รวมถึงการประกอบเป็นสินคา้สาํเร็จรูป และ
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การประกนัคุณภาพสินคา้ กบัทั้งบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จึงไดเ้ปรียบอยา่ง

มากในการระดมทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่ากว่า      

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ ยงัถือเป็นอุตสาหกรรมท่ียากต่อการเขา้มา

ประกอบการสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ เพราะเน่ืองจาก                     

1) ตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมาก เพราะเน่ืองจากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเคร่ืองทดสอบมีราคาท่ีแพงมาก

   2)  บุคคลากรตอ้งใชเ้วลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจาํนวนมาก  

  3)  ใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อยา่งชดัเจน รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน 

ความปลอดภยัท่ีเขม้งวดของแต่ละประเทศ         

  4)  เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั  สแตนเลย ์อิเลคทริค ประเทศญ่ีปุ่น   จึงไดรั้บการถ่ายทอด 

เทคโนโลย ีและประสบการณ์ จึงไดรั้บความเช่ือถือจากผูผ้ลิตยานยนต ์     

เน่ืองจากในอุตสาหกรรมน้ี มีผูผ้ลิตนอ้ยรายจึงทาํใหบ้ริษทัมีอาํนาจต่อรองกบัลกูคา้ในระดบัหน่ึง  แต่

อยา่งไรก็ดี วิถีของการคา้จะยดึหลกัแห่งความจริงเป็นหลกัในระหว่างลกูคา้กบับริษทั โดยการพิจารณาจากตน้ทุนท่ี

แทจ้ริงบวกกบักาํไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย  

ในส่วนอาํนาจต่อรองกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ ถึงแมว้่าอุตสาหกรรมน้ีจะมีผูผ้ลิตนอ้ยรายแต่ในทางตรงขา้ม

กลบัมีผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบมากราย บริษทัจึงใชน้โยบายในการไม่ผกูขาดกบัผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายวตัถุดิบเพียงรายใดราย

หน่ึงเท่านั้น เพ่ือสร้างอาํนาจต่อรองใหไ้ดต้น้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 

 สาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ ถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่งยิง่

และมีโครงสร้างเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอยา่งมาก นบัตั้งแต่อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เช่น เหลก็ พลาสติก ยาง 

แกว้ หนงัสตัว ์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนในระดบัต่าง ๆ จนกระทัง่เป็นช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบั

สุดทา้ยแลว้ จึงนาํมาประกอบเป็นยานยนต ์ 

ซ่ึงตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีการพฒันาในอุตสาหกรรมน้ีอยา่งมาก และถือว่าเป็นผูผ้ลิตยานยนต ์

และช้ินส่วนยานยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกลุ่ม  ASEAN  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต ์ คือ 

รถยนต ์(MOTOR CAR)  และจกัรยานยนต ์(MOTOCYCLE)   ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมาเป็น ดงัน้ี   

  

กราฟแสดงยอดผลิตรถยนต์
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กราฟแสดงยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ
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กราฟแสดงยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
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หมายเหตุ  ในส่วนของรถจกัรยานยนตไ์ม่ไดท้าํกราฟแสดงใหเ้ห็นเน่ืองจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกนัมากนกั 

 

ในปี 2559  อุตสาหกรรมการยานยนต ์  การจาํหน่ายยานยนตโ์ดยรวมลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศซบเซา  แต่มีแนวโนม้ท่ีดีจากการขายรถจกัรยานยนตท่ี์เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปีท่ีแลว้ 

 สาํหรับอุตสาหกรรมของบริษทัฯ เป็นอุตสาหกรรมท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบัสุดทา้ยซ่ึง

จะผลิตสินคา้จาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตรถยนต ์(OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงอาจมีบางส่วนจาํหน่ายใหก้บั

ตลาดทดแทน (REPLACEMENT MARKET) ดงันั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ท่ีผา่นมา จึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ  

2.3   การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ   

ก.  การผลิต และขอ้มลูเก่ียวกบัวตัถุดิบ      

การผลิต บริษทัแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี                        

1.  โรงงานผลิตหลอดไฟ จาํนวน 1 โรงงาน  กาํลงัการผลิตประมาณ    113   ลา้นหลอดต่อปี   

           ผลิตตามคาํสัง่ซ้ือของลกูคา้และโอนใชภ้ายในโดยส่งใหโ้รงงานผลิตโคมไฟ           

2.  โรงงานผลิตโคมไฟ จาํนวน 5 โรงงาน    กาํลงัการผลิตประมาณ    40   ลา้นช้ินต่อปี   

           ผลิตตามคาํสัง่ซ้ือของลกูคา้                

3.  โรงงานแม่พิมพ ์  จาํนวน 1 โรงงาน     กาํลงัการผลิตประมาณ       400    ชุดต่อปี                   

           ผลิตตามคาํสัง่ซ้ือของลกูคา้และผลิตเพ่ือสนบัสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ   
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ปัจจุบนัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก   ชุดสายไฟ  เป็นตน้    ประมาณร้อยละ 68   มาจาก

แหล่งวตัถุดิบในประเทศ     และอีกประมาณร้อยละ 32    นาํเขา้จากต่างประเทศซ่ึงมีราคาเปล่ียนแปลงไม่มากนกัโดย

สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

แหล่งท่ีมา 31  มี.ค. 2560 31  มี.ค.2559 31  มี.ค. 2558 

 จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

ในประเทศ 3,397.57 67.95 3,233.56 66.37 2,843.71 68.15 

ต่างประเทศ 1,602.63 32.05 1,638.56 33.63 1,329.05 31.85 

           รวม 5,000.20 100.00 4,872.12 100.00 4,172.76 100.00 

 

วตัถุดิบท่ีนาํเขา้ส่วนใหญ่จะซ้ือจากบริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค  จาํกดั และบริษทัในกลุ่มสแตนเลย์

เน่ืองจาก 

1. เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพ่ือลดตน้ทุน หรือไม่คุม้กบัการ

ลงทุนท่ีจะทาํการผลิตข้ึนเองในประเทศไทย เพราะเน่ืองจากยอดการสัง่ซ้ือมีในระดบัตํ่า                       

2. เป็นสินคา้ท่ีตอ้งการยอดการสัง่ซ้ือ ในปริมาณคร้ังละมาก ๆ แต่เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศไทยยงั

ไม่มากและในบางคร้ังการสัง่ซ้ือในปริมาณนอ้ยจะทาํใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน บริษทัจึงทาํการซ้ือแบ่งจากยอด

สัง่ซ้ือจากบริษทัสแตนเลยอิ์เลคทริค เพ่ือลดตน้ทุนการจดัซ้ือ  และลดความเส่ียงดา้นการ STOCK วตัถุดิบเป็น

เวลานาน    

3. เป็นสินคา้ SINGLE  SOURCER   ซ่ึงเป็นการผลิตสินคา้ในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย ์ ใน

การผลิตสินคา้จากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพ่ือใหมี้ราคาต่อหน่วยถกูลง และขายใหก้บับริษทัในเครือทัว่โลก

 โดยทัว่ไปแลว้ การซ้ือขายสินคา้จาก บริษทั สแตนเลย ์ อิเลคทริค และบริษทัในกลุ่มสแตนเลยจ์ะมิไดบ้วก

กาํไรมากแต่จะคิดจากตน้ทุนสินคา้บวกค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเป็นหลกัเท่านั้นและสินคา้ใดถา้บริษทัสามารถ

จดัซ้ือไดเ้อง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษทัสามารถท่ีจะตดัสินใจสัง่ซ้ือของไดเ้อง และมิไดมี้ขอ้ผกูพนัใด ๆ  

 

 ข.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม    

 บริษทัคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกนั หรือกาํจดั เพ่ือไม่ใหมี้

ผลกระทบออกไปภายนอกบริษทั เช่น กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวกบัการพ่นสีเคลือบผวิ  บริษทัไดจ้ดัทาํระบบม่านนํ้า

เพ่ือดกัฝุ่ นละออง  และผา่นกระบวนการกาํจดัใหก้ลายเป็นกากสี   (Paint Sludge) และมอบหมายให้เฉพาะบริษทัท่ี

ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ระกอบธุรกิจการใหบ้ริการเก่ียวกบัการกาํจดัของเสีย   เป็น

ผูด้าํเนินการเก่ียวกบัการกาํจดัและบาํบดัของเสียใหก้บับริษทั  

ปัจจุบนั บริษทัไดจ้ดัสร้างโรงบาํบดันํ้ าเสียแบบระบบรวม โดยนํ้ าเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถกูส่งมาบาํบดั 

ซ่ึงจากการตรวจวดัค่านํ้ า ไดม้าตรฐาน สามารถนาํกลบัไปใชใ้หม่ในกระบวนการผลิต และใชใ้นกิจกรรมอ่ืน เช่น 
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หอ้งนํ้ า (ชกัโครก) และรดนํ้ าตน้ไม ้   อีกทั้ง โรงงาน Lamp 7  , ไดน้าํไปใชใ้นกระบวนการผลิตพ่นสี  สาํหรับ

โรงงานผลิตอ่ืน ๆ อยูใ่นระหว่างปรับเพ่ือนาํนํ้ าบาํบดัน้ีเขา้ไปใช ้  เพราะฉะนั้นจึงถือไดว้่าไม่มีการปล่อยมลภาวะใดๆ 

มายงัภายนอก และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ  ไดมี้การจดัทาํระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ข้ึนจนไดรั้บการรับรองระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงจะมีการตรวจติดตามดา้นมลภาวะต่าง ๆ อาทิ ดา้นเสียงดงั ดา้นกล่ิน ความร้อน 

คุณภาพอากาศ  เป็นตน้ ทั้งจากภายใน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเป็นประจาํ

ทุกๆ ปี ซ่ึงผลการตรวจติดตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล        

นอกจากน้ีบริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามใหว้ตัถุดิบ

ปราศจากสารอนัตราย เช่น ปรอท ตะกัว่ โดยใชส้ารทดแทนโดยท่ียงัคงคุณสมบติัท่ีจาํเป็นไวไ้ด ้

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้โครงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทั โดยจดัใหมี้กิจกรรมปลกูตน้ไมใ้นวนั

ทาํงานสุดทา้ยของปี ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทัและสร้างนิสยัการใหค้วามสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

แก่พนกังานบริษทั 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือการถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริษทั  

 

2.4   งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ   

 - ไม่มี – 
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3. ปัจจยัความเส่ียง      

นโยบายบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นดงัน้ี  

บริษทัฯ ตอ้งประกนัความปลอดภยัของชีวิตและร่างกายของพนกังานโดยถือว่ามีความสาํคญัลาํดบัสูงสุด 

และตอ้งดูแลสินทรัพยด์าํเนินการและ ดาํเนินมาตรการต่อความเส่ียง โดยร่วมมือกบัองคก์รทอ้งถ่ินและหน่วยงาน

ราชการ ตลอดจนสร้างสายสมัพนัธก์บัต่างกิจการ รวมทั้งนาํเสนอขอ้มลูท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการดาํเนินมาตรการ

ต่อความเส่ียง 

บริษทั กาํหนดโครงสร้างระบบบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

- กาํหนดใหผู้จ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร เป็นผูค้วบคุมกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียง  

           - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงและวิกฤตการณ์ รวมทั้ง

พิจารณาร่างและทวนสอบนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดการบริหารความเส่ียง โดยมี

โครงสร้างดงัน้ี 

ประธานคณะกรรมการ  คือ ประธานกรรมการบริหารบริษทั 

รองประธานคณะกรรมการ คือ รองประธานกรรมการบริหารบริษทั 

สมาชิก คือ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

-  กรณีเกิดวิกฤตการณ์ข้ึน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะพิจารณาจดัตั้งกองอาํนวยการควบคุมภยั

พิบติั (BCP)  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตอบสนองแบบรวมศนูยต่์อวกิฤตการณ์เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้โดยมี

โครงสร้างดงัน้ี 

 ผูอ้าํนวยการ  คือ ประธานกรรมการบริหารบริษทั 

 รองผูอ้าํนวยการ คือ รองประธานกรรมการบริหารบริษทั 

 สมาชิก คือ คณะกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารจากแต่ละหน่วยงาน และ บุคคลท่ีผูอ้าํนวยการแต่งตั้ง

ตามความจาํเป็น 

กองอาํนวยการควบควบคุมภยัพิบติั (BCP) ตอ้งร่วมมือประสานกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ 

บริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น และดาํเนินการเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้

บริษทัไดก้าํหนดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดควบคุมความเส่ียง โดยใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบ

หลกัในการควบคุมดูแลเป็นผูค้นหาระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทครอบคลุมทั้ง

ปัจจยัภายในและภายนอกดงัน้ี 

1. Operation Risk ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผดิพลาดของขั้นตอนการทาํงาน แผนกลยทุธ ์และนโยบายใน

การบริหาร งานไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย / วิสยัทศัน์ขององคก์ร (Strategic Risk) ระบบหรืออุปกรณ์เสียหาย รวมถึง

บุคลากรในการปฏิบติังาน ท่ีคาดว่าอาจทาํใหเ้กิดมลูค่าความเสียหาย ความไม่พร้อมในเร่ืองงบประมาณ การเงิน 

ความผดิพลาดในการเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Financial Risk) ความเส่ียง

จากสภาวะการแข่งขนัทางการคา้ บริษทัคู่แข่ง หรือความเส่ียงท่ีเกิดจากบริษทัคู่คา้ และผูส่้งมอบงานใหบ้ริษทั 

2. Crisis Risk and Economic / Political Risk  ความเส่ียงท่ีจาํเป็นตอ้งมีมาตรการรองรับฉุกเฉินเน่ืองจากมี

ผลกระทบรุนแรง เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด อคัคีภยั รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
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3. Compliance / Regulatory Risk ความเส่ียงท่ีเกิดจาก กฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ การใชก้ฏ

ลงโทษหรือการชดใชค่้าเสียหายจากการผดิสญัญา , ไม่ปฏิบติัตามเก่ียวกบัสญัญาแต่ละประเภท เช่น กฎหมายต่างๆ 

เป็นตน้ ท่ีคาดว่าอาจทาํใหเ้กิดมลูค่าเสียหาย 

การประเมินความเส่ียง บริษทัทาํการประเมินว่ามีระดบัความรุนแรงและโอกาสในการเกิดมากนอ้ยเพียงใด 

โดยใหน้าํความเส่ียงท่ีมีความรุนแรงมาก สามารถก่อใหเ้กิดความเสียหายไดม้าก มีโอกาสเกิดสูง มาเร่งจดัการกาํหนด

มาตรการในการควบคุม ส่วนความเส่ียงท่ีเห็นว่าไม่รุนแรงและมีโอกาสเกิดนอ้ย ใหพิ้จารณาจดัการตามความ

เหมาะสมต่อไป 

ในปี 2559 บริษทัไดด้าํเนินการจาํลองสถานการณ์วิกฤตการณ์นํ้ าท่วม เร่ิมตั้งแต่การดาํเนินการของ

ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบกาํกบัดแูลความเส่ียง การดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จนถึงการจดัตั้งกอง

อาํนวยการควบคุมภยัพิบติั และการดาํเนินการต่างๆ จนถึงระดบัการเขา้สู่ภาวะปกติ  เพ่ือใหทุ้กส่วนงานเขา้ใจ

บทบาท หนา้ท่ี และนาํผลการจาํลองดงักล่าวมาปรับปรุงแผนการจดัการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานใหส้อดคลอ้ง

กนั โดยไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น ใหค้าํแนะนาํและร่วมสงัเกตการณ์

การซอ้มจาํลองสถานการณ์ดงักล่าวดว้ย 

นอกจากมาตรการดงักล่าวแลว้ ในส่วนหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผดิชอบควบคุมความเส่ียงนั้นๆ ไดจ้ดัทาํ

ขอ้กาํหนดและมาตรการในกรณีท่ีเกิดวิกฤต เช่นอคัคีภยั, สารเคมีร่ัวไหล  รวมทั้งจดัทาํแผนการฝึกอบรม การจาํลอง

สถานการณ์ การประเมินผล การจดัทาํบนัทึก และการตรวจสอบความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน และ ไดจ้ดัตั้ง

ทีม TOP GUN และทาํการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเป็นทีมเสริมในการช่วยป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้เพ่ือ

ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  

จากการประเมินความเส่ียงของบริษทัดา้นการประกอบธุรกิจบริษทัไม่มีความเส่ียงท่ีมีผลอยา่งเป็น

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์ คงมีเพียงความเส่ียงสาํหรับ

การประกอบธุรกิจทัว่ไป ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง กล่าวคือ สามารถลดความเส่ียงได ้โดยใชค่้าใชจ่้ายในการป้องกนั 

ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ ในการใชง้บประมาณและจะตอ้งมีมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงภายในเวลาท่ีกาํหนด 

ดงัน้ี  

1.ความเส่ียงจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศท่ียงัไม่มัน่คง 

เน่ืองจากหลายปีท่ีผา่นมาจนถึงปีปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศท่ีไม่มัน่คงส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอ่ืนๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท่ีบริษทัหลีกเล่ียงไดย้าก 

บริษทั ไดจ้ดัตั้งสาํนกักลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมผลประกอบการ เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตรวมทั้ง

พิจารณาสภาพแวดลอ้ม และ สภาวะธุรกิจ เพ่ือกาํหนดมาตรการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือรักษาอตัรากาํไรของบริษทั โดย

จดัใหมี้การประชุมของผูบ้ริหารและทาํบอร์ดรายงานขอ้มลูข่าวสารและติดตามทุกสปัดาห์ 

 

2.ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากสินเช่ือ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศและการ

ส่งออกสินคา้ โดยปกติรายการดงักล่าวจะมีเง่ือนไขทางการคา้เป็นระยะสั้น ประมาณ 1 - 2 เดือน รายการคา้ท่ีเป็น
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เงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น และ ดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัฯ ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนโดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาระดบัความเส่ียงท่ีรับไดต้ามประเภทรายการและของคู่คา้ นโยบาย

ในการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ยงัคงใชน้โยบายเดิม กล่าวคือ ป้องกนัความเส่ียงในอตัราร้อยละ 

50 ของยอดหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ โดยสญัญาดงักล่าวจะทาํกบัธนาคาร ซ่ึงเป็นธนาคารหลกัของ

บริษทั เท่านั้น และ  บริษทั จะไม่ทาํรายการคา้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นการเกง็กาํไร 

ความเส่ียงจากสินเช่ือ บริษทั ไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีมีนยัสาํคญั บริษทั ไดท้าํสญัญา

เก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ ์และฝากเงินสดไวก้บัสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ 

 

3. ความเส่ียงจากแนวโนม้การข้ึนราคาของวตัถุดิบและขาดแคลนผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

บริษทั ใชน้โยบายในการไม่ผกูขาดกบัผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายวตัถุดิบเพียงรายใดรายหน่ึง เน่ืองจากมีผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบมากรายแต่มีผูใ้ชว้ตัถุดิบในเกรดน้ีนอ้ยราย ทาํใหบ้ริษทั สามารถเลือกสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตท่ีมีความมัน่คง 

มีความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษทั มีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีสามารถท่ีจะนาํมาใช้

เพ่ือเป็นการสร้างอาํนาจการต่อรองกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบได ้ทาํใหบ้ริษทัไม่มีผลกระทบดา้นน้ีอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

4. ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 25 

บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 25 จาํนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสแตนเลยอิ์เลคทริค ประเทศญ่ีปุ่น ถือ

หุน้ร้อยละ 33 และ กลุ่มสิทธิผล ถือหุน้ร้อยละ 30  โดยแต่ละกลุ่มไดส่้งตวัแทนเป็นกรรมการบริหารงานของบริษทั 

เน่ืองจากกลุ่มสแตนเลยอิ์เลค็ทริค เป็นตน้แบบของการผลิตสินคา้ทั้งหมด บริษทัจึงตอ้งพ่ึงพาการใช้

เทคโนโลยกีารผลิต วตัถุดิบ  การออกแบบ จาก บริษทั สแตนเลยอิ์เลค็ทริค โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท

ตามปกติธุรกิจ 

5.ความเส่ียงดา้นระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริษทัเป็นอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงตอ้งใชร้ะบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่  ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้ าประปา ซ่ึง

หากเกิดขดัขอ้งจะทาํใหก้ารผลิตหยดุชะงกัและเกิดของเสียได ้  บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัโดยการวางแผน

ซ่อมบาํรุง มีการเพ่ิมแหล่งซ้ือไฟฟ้าจากหน่วยงานเอกชนและทาํประกนัภยัเพ่ือถ่ายโอนความเส่ียงและบรรเทาความ

เสียหาย 

6.ความเส่ียงดา้นระบบคอมพิวเตอร์ 

บริษทัมีการเก็บขอ้มลูโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เป็นจาํนวนมาก ทั้งขอ้มลูการผลิต ขอ้มลูพนกังาน หาก

ระบบเสียหาย สูญหาย หรือ ถกูลกัลอบขโมย ตลอดจนภยัจากไวรัส (Cyber Terrorist) จะสร้างความเสียหายใหก้บั

บริษทัได ้ บริษทัจึงมีมาตรการจดัทาํระบบสาํรองขอ้มลูและการเก็บรักษาอยา่งปลอดภยั มีการทบทวนปรับปรุงความ

ปลอดภยัของซอฟทแ์วร์หลกั  มีการติดตั้งซอฟทแ์วร์ตรวจจบัไวรัส มีการควบคุมสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ อยา่ง

เหมาะสม   

จากการดาํเนินธุรกิจนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนโยบาย

การดาํเนินธุรกิจแต่อยา่งใด บริษทัจึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และการบริหารจดัการ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ      

4.1 ลกัษณะสําคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษทัใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

ประเภททรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูค่า (ลา้นบาท) 

31 มีนาคม 2560 

ภาระผกูพนั 

1.ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  รวมเน้ือท่ี  187 ไร่  30   ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 1,272.37 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารสาํนกังาน  สุทธิ เป็นเจา้ของ 233.34 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารโรงงาน  สุทธิ เป็นเจา้ของ 566.97 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ สุทธิ เป็นเจา้ของ 3,381.44 ไม่มีภาระผกูพนั 

                     

 สินทรัพยท์ั้งหมด  ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 29/3 ถนนบางพนู-รังสิต   ตาํบลบา้นกลาง   อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี    

        

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์มลูค่ารวม           

1,048.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  6.90 ของสินทรัพยร์วม ในระยะ 3 ปีขา้งหนา้  บริษทัมีนโยบายเพ่ิมการลงทุนใน

กลุ่มธุรกิจน้ี แต่คาดว่าเม่ือรวมกบัท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ จะไม่เกิน  10% ของสินทรัพยร์วม  

 

 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   

-ไม่มี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอืน่                                                   

 6.1  ข้อมูลทั่วไป   

(1)  ข้อมูลบริษัท บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี  0107536000765 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  29/3  หมู่ 1  ถนนบางพนู-รังสิต  ตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี 12000 

โทรศพัท ์ 02-581-5462-3   โทรสาร 02-581-5397  , website  www.thaistanley.com 

ทุนชาํระแลว้   383,125,000.-  บาท (สามร้อยแปดสิบสามลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

เป็นหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  76,625,000  หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 5.- 

          

 (2)  นิตบุิคคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 

ลําดับที่ ช่ือ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จํานวนที่ลงทุน 

หรือหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการ 

ลงทุน (%) 

1 บริษทั ลาวสแตนเลย ์จาํกดั 

หลกั 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจนัทน ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

โทรศพัท ์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174 

 

USD 500,000 USD 250,000 50 

2 บริษทั เวียตนาม สแตนเลย ์อเิลคทริค จาํกดั 

ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์

โทรศพัท ์(844) – 8 53456   โทรสาร (844) – 8 531337 

 

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

3 บริษทั ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 

สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผลิต ขาย ประกอบ ผลติภณัฑพ์ลาสติก ผลิต ขาย 

และบาํรุงรักษาแม่พิมพช์นิดงานประณีต 

โทรศพัท ์(035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052 

 

35.9 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 

หุน้สามญั 

5,000 หุน้ 

13.93 

4 บริษทั เอเช่ียนสแตนเลยอ์ินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

48/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบลคูขวาง อาํเภอลาดหลุมแกว้  

จงัหวดัปทุมธานี 

ผลิตและจาํหน่ายหลอด 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 

http://www.thaistanley.com/
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ลําดับที่ ช่ือ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน จํานวนที่ลงทุน 

หรือหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการ 

ลงทุน (%) 

5 บริษทั ศิริวิทยส์แตนเลย ์จาํกดั 

182 หมู่ 6 ตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมือง นครราชสีมา 

ผลิตและประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนตแ์ละอุปกรณ์

อิเลคทรอนิคต่าง ๆ 

โทรศพัท ์(044) 291-411-3  โทรสาร (044) 291-414 

40 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 

(ชาํระแลว้ 

3 ลา้นบาท) 

หุน้สามญั 

600,000 หุน้ 

15 

6 บริษทั พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค 

จาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย 

ผลิตและจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์

และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ,์ ท่ีใชใ้นรถยนต์ 

โทรศพัท ์(021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506 

USD 7,500,000 USD 750,000 10 

 

(3.) บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์                            บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพ  10400 

โทรศพัท ์0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

 

ผูส้อบบญัชี    นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4474     

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์  ชั้น 15    179 / 74-80  ถนนสาธรใต ้ กรุงเทพ  10120 

โทรศพัท ์0-2286-9999  โทรสาร 0-2286-5050    

                                                              

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษทั สาํนกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จาํกดั 

ชั้น 20 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2676-6667-8    โทรสาร 0-2676-6188-9 

         

 

6.2  ข้อมูลสําคญัอืน่ ๆ 

      - ไม่มี 
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                                                บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น         

 7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว        

(1)   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  383.125  ลา้นบาท และชาํระเต็มมลูค่าแลว้  แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน    

76,625,000  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  5  บาท 

        (2)  หุน้ประเภทอ่ืน  

- ไม่มี 

        7.2  ผู้ถือหุ้น            

        (1)  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ก. กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุดทั้งหมด  10 รายแรกของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด

วนัท่ี  15  กรกฎาคม  2559    ดงัน้ี         

รายช่ือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

(%) 

1.กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ทริค  24,767,576 32.33 

- บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จาํกดั 24,433,076 31.89 

- บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล 22,620,496 29.52 

- นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 7,695,876 10.04 

- นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 4,500,036 5.87 

- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,208,920 4.19 

- นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 2,170,670 2.83 

- นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 2,162,670 2.82 

- บริษทั สิทธิผล 1919 จาํกดั 2,556,074 3.34 

- บริษทั โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 326,250 0.43 

3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 1,975,600 2.58 

4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  1,973,100 2.58 

5.บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  1,924,210 2.51 

6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,805,000 2.36 

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 1,783,900 2.33 

8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 1,580,700 2.06 

9.  AIA COMPANY LIMITED, AIA-D-PLUS 1,540,000 2.01 

10. MR.KENNETH RUDY KAMON 1,303,800 1.70 
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สาํหรับขอ้มูลผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนั ผูล้งทุนสามารถดูไดจ้าก Website ของบริษทั (www.thaistanley.com)  ก่อนการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

 

ข. กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีส่วนในการดาํเนินงานของบริษทัโดยการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ   

 

รายช่ือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ (หุน้) สัดส่วนการถือ

หุน้ (%) 

1.กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ทริค *  24,767,576 32.33 

- บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จาํกดั 24,433,076 31.89 

- บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล ** 22,620,496 29.52 

            -      นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 7,695,876 10.04 

- นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 4,500,036 5.87 

- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,208,920 4.19 

- นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 2,170,670 2.83 

- นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 2,162,670 2.82 

- บริษทั สิทธิผล 1919 จาํกดั 2,556,074 3.34 

- บริษทั โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั 326,250 0.43 

* บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่น ถอืหุน้ บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จาํกดั

ประเทศสิงคโปร์  ในอตัราร้อยละ 100 และถือหุน้ในบริษทัเอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในอตัราร้อยละ 67.50  

** กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารในบริษทั สิทธิผล 1919 จาํกดั และ บริษทัโสภากนก อินเตอร์  

         เนชัน่แนล โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ  81  และ ร้อยละ 80      ตามลาํดบั 

  

        7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

  - ไม่มี 

        

       7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล      

       บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จาํกดั (มหาชน)   มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 

ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีในแต่ละปี (งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลเป็นดงัน้ี    

ปีบญัชี 2554 2555 2556 2557 2558 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 9.48  20.97 19.41 15.11 17.01 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 3.00 6.75 6.00 4.80 5.00 

อตัราจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 36.61 33.72 32.51 34.53 32.68 

http://www.thaistanley.com/
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 8. โครงสร้างการจดัการ 

      8.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และการประชุม 

 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ 

  จาํนวนคร้ัง 

การประชุม 

จาํนวนคร้ัง 

ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล* ประธานกรรมการ 5 5 

นายโคอจิิ  นางาโนะ* ประธานกรรมการบริหาร 5 5 

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล* กรรมการ 5 5 

นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ* ***  กรรมการ 5 4 

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล           กรรมการ 5 5 

นางพรทิพย ์  เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 5 5 

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 4  

(TV Conference) 

นายโทรุ  ทานาเบะ**            กรรมการ 5 3 

(  TV Conference ) 

นายคาซึมิ  สึมิยะ *** กรรมการ 5 1 

 

*      กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั  เง่ือนไขการลงนาม  นายอภิชาตลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนาม 

        ร่วมกบั นายโคอิจิ นางาโนะ  หรือ นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราบริษทั   

 ** กรรมการปฏิบติังานท่ีประเทศญ่ีปุ่น    *** กรรมการเขา้ ออก ระหว่างปี 

 

การประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  กรรมการทุกคน มี

หนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจาํเป็น   การลงมติ  กรรมการท่ีมี

ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ีไดก้าํหนดขั้นตอน และ วิธีการประชุมไวใ้นระเบียบ

ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประชุมคณะกรรมการของบริษทั 

 

บริษทัมีการจดัทาํแผนกาํหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมท่ีสาํคญัของ

แต่ละคร้ังเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือจดัเวลาประชุมใหเ้พียงพอ และใหก้รรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรียงกนั และ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  14 วนั ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  และมีการ
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ประชุมผา่นทาง ระบบ TV conference  เพ่ือใหก้รรมการท่ีอยูต่่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมา

ประชุม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษทั  ไดก้าํหนดให ้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู ้

ร่วมกนักาํหนดวาระการประชุม และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให ้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ ในการประชุมทุกคร้ัง

กาํหนดใหก้รรมการทุกท่านรายงานการซ้ือขาย / ถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการใหท่ี้ประชุมทราบ 

สาํหรับการทาํรายการท่ีบริษทั มีกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการปกติทางธุรกิจ ไดก้าํหนดใหฝ่้ายบริหาร

รายงานรายการดงักล่าวแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส 

ในปีบญัชี 2559 ท่ีผา่นมาไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน   5  คร้ัง  โดยในการประชุมทุกคร้ัง 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ไดศึ้กษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ  การเขา้

ประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน มีจาํนวน 10 ท่านท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในประเทศไทย โดยไดเ้ขา้ประชุมครบถว้นทุกคร้ัง 

(100% )  จาํนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83 กรรมการเขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง (80%) จาํนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8 

และกรรมการเขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง (40%) จาํนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีอยูต่่างประเทศเขา้

ร่วมประชุมผา่นระบบ TV Conference  

 

         8.2 ผู้บริหาร 

         การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 คร้ัง และอาจประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจาํเป็นและ

สามารถเชิญผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไดใ้นท่ีประชุม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

 

ตาํแหน่ง 

1.นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู  ประธานกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร 

2.นายโคอิจิ  นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร 

               3.นายทาดาโอะ  ซูซูมรูะ   กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

4.นายฮิเดกิ  มตัสึอิ   ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานการตลาด 

               5.นายโคจิ  โคบายาชิ           ผูจ้ดัการใหญ่ ศนูยว์ิจยัและพฒันา 

               6.นายเอะทซึยะ  คาวาชิมา     ผูจ้ดัการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ ์
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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   

นายศุภเกตุ ลาชโรจน์ 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์

นายทาดาโอะ ซูซูมูระ 

ผูจ้ดัการใหญ ่

นายอนุพงษ์ โถมนาการ     นายโสภณ  โล่ห์ทองคาํ 

นายคาสุฮิโร  ซูงิซาก ิ         

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ส่วนงานแม่พมิพ ์

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา 

ผูจ้ดัการใหญ ่

 

 

 

ศูนยว์ิจยัและพฒันา 

นายโคจิ  โคบายาชิ 

ผูจ้ดัการใหญ ่

นายไพโรจน์  จงมีเพียร 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ฝ่ายขาย 2 

 นายสฤษด์ิพงศ ์ แซ่จงั   

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายขาย 1 

 นายอภิธาน  วิเศษสมบตั ิ 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายบริหาร 

 นายอนุพงษ ์โถมนาการ   

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่าย Management Planning 

 นายนคร  อารยะสมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายรถจกัรยานยนต ์

 นายเผด็จ  เจริญผลดี  

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายขาย 3 

 นางศิริพร  โกษะโยธิน 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายผลิตหลอดไฟยานยนต ์

 นายชูชีพ  บวัอ่อน   

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ ์1 

 นายชยัรัตน์  ถนอมงาม   

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่าย CAE 

 นายชวณชั  เชาวนารมย ์  

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายรถยนต ์2 

 นายศกัด์ิพนม  ศรีสวสัด์ิ   

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายรถยนต ์1 

 นายภานุพงษ์  เดชพนัธุ ์  

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 3 

 นายอภิศกัด์ิ  อ่างแกว้   

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 

 นายวนัชยั  วงศช์าดากลุ   

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  ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการของบริษทั ตั้งแต่

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2551  โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

      

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกบัการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรือ

อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ระดบัสูงจะพิจารณาจากความหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ ผลปฏิบติังานของแต่ละคน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559  เป็นดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 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 205,000  205,000 

4. นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ **  กรรมการ  170,000  170,000 

5. นางพิมพใ์จ  ล้ีอิสสระนุกูล           กรรมการ 205,000  205,000 

6. นางพรทิพย ์  เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 205,000  205,000 

7. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ 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 215,000***  215,000 

11. นายคะซึโทชิ  อีโนะ  กรรมการ 195,000  195,000 

12. นายโทรุ  ทานาเบะ              กรรมการ 200,000  200,000 

13. นายคาสึมิ  สึมิยะ* กรรมการ  125,000  125,000 

รวม  2,545,000 975,000 3,520,000 

  

หมายเหตุ    บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ 

    * กรรมการลาออกระหว่างปี     ** กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี   *** รวมค่าเบ้ียประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   ในปี 2559  บริษทัมีกรรมการบริหารจาํนวน 6 ราย โดยไดจ่้ายค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร  รวมทั้งส้ิน 44.49  ลา้นบาท  

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน   

 - ไม่มี 



 
    

24 

 

                                               บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

              8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  2,897  คน โดยในปี 2559 บริษทัจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่

พนกังานจาํนวนทั้งส้ิน   1,314.29 ลา้นบาท เป็น เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา  เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงิน

ประกนัสงัคม  และสวสัดิการต่าง ๆ  เช่น  เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง  ค่าทาํงานกะ  ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

 

  หน่วยงาน ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 49 52 101 

ฝ่ายการตลาด 15 24 39 

ฝ่ายผลิต 1,492 1,237 2,729 

พนกังานชาวญ่ีปุ่น 28 - 28 

รวม 1,584 1,313 2,897 

  

 จาํนวนพนกังานรวมลดลง  5%   จากปีท่ีแลว้  ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีจาํนวนพนกังานในระดบัน้ี

และไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งเป็นสาระสาํคญั   

 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน     

บริษทัจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหเ้หมาะสมกบัทุกระดบั ทั้งดา้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัทกัษะ การปฏิบติังาน การบริหารจดัการ , ดา้นการพฒันาจิตใจ และ ดา้นภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัไดส่้ง

พนกังานไปฝึกงาน และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  

ทั้งน้ี ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ หรือ ขอ้พิพาทใดๆ กบัพนกังาน และไดรั้บ

รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละดา้นสวสัดิการแรงงาน 11  ปีต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2549 – 2559  

และไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดบัสมบูรณ์ ขั้นริเร่ิม จากกระทรวงแรงงาน 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

บริษทัมีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

 1. จดัใหมี้แนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน

เพ่ือใหถื้อปฏิบติั และเฝ้าสงัเกตถึงการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 2. กาํหนดโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจนและ

เหมาะสม 

 3. กาํหนดใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง   

 4. จดัทาํและรักษาไว ้ และทบทวนระบบการควบคุม  ทั้งการควบคุมทางการเงิน  การดาํเนินงาน และการ

กาํกบัดูแลการปฏิบติังานใหมี้การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลดาํเนินไปในลกัษณะท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย และ 

จริยธรรมท่ีดี  ตลอดจนการจดัการความเส่ียงและการใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการ

ผดิปกติทั้งหลาย 

 5. ดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้

เสียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั   

 6. ใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบท่ีมีความเช่ือถือได ้ ประเมินความเพียงพอของการ

ควบคุมภายใน  การจดัการความเส่ียง และ การติดตามใหมี้การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล   

 7. ดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

 8. ดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ และโปร่งใส    

 9. จดัใหมี้ระบบการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

  

       9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

             (1) โครงสร้างกรรมการ    บริษทัมีกรรมการ 3 ชุด  ดงัน้ี 

 ก . คณะกรรมการบริษทั 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  มีกรรมการจาํนวน 12  คน ประกอบดว้ย 

 1.กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ( Executive Director ) : ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํ หรือ

มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั    จาํนวน  4 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  33.33 ของกรรมการทั้งหมด 

 2.กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมกรท่ีเป็นอิสระ จาํนวน 8 คน คิด

เป็นสดัส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน ซ่ึงถือเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามขอ้กาํหนด ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเอาใจใส่ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตน กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ กรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการกิจการของบริษทั ตดัสินใจและดูแลการ

ดาํเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั  เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

 1.  เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.  การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้เกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการของบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือครบกาํหนดออกตามวาระ กรรมการ

อาจไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกไดโ้ดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 ข. คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน  และผูบ้ริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จาํนวน 6 ท่าน  มีอาํนาจ , หนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบ ในการกาํหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษทั และตรวจสอบผลดาํเนินงานของบริษทั 

 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร   

 คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษทั และตรวจสอบผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั การอนุมติัแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

  

 ค. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํ

หนา้ท่ีในการสบทวนความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ทั้งน้ี ไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ในกฎ 

บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้กไ้ขหนา้ท่ีความรับผดิชอบเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2560 เพ่ือให้

สอดคลอ้งตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แลว้ 

 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

              1.    สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ 

 2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 3.     สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

 4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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 5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

 7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 - ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

 - ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

 -ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 - ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 - ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 - จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 -ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 

 - รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 8.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

         

          (2)  รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั คือ  

      นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา    

      ปี 2546 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      

                                                                 บมจ.แอด๊วานซอิ์นฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี   

            ปี 2556 – ปัจจุบนั  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    บจก.วิทยค์อร์ป โปรดกัส์                    

      ปี 2547 – 2551  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     บมจ.หลกัทรัพย ์ยไูนเตด็    

     ปี 2551 – 2554  ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     บมจ.หลกัทรัพย ์ยไูนเต็ด    

     ปี 2550 – 2554  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

                                              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ท่ีรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบติั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถขอคาํปรึกษาจากท่ี

ปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระไดโ้ดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3 เดือน ต่อ 1 

คร้ัง  และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจาํเป็น  และสามารถเชิญผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ต่างๆ เขา้มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไดใ้นท่ีประชุม และ ตอ้งมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

เขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ในรอบปีบญัชี 2559 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน     9  คร้ัง โดยในการประชุมแบ่งเป็น 

- 5  คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 

- 4  คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดงัน้ี 

  

 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

  จาํนวนคร้ัง 

การประชุม 

จาํนวนคร้ัง 

ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 9 9 

นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ 9 9 

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช  กรรมการตรวจสอบ 9 9 

                                                                                     

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ 

เกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

- คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 บริษทั  ไดก้าํหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไวเ้ทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทจ.

4/2552  ขอ้ (16) หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ ดงัน้ี  

 1.ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดว้ย 

 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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 3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

   4.ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูมี้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปี  

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเพ่ือเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า 

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ 

3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการ

คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั

รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัสงักดัอยู ่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้

บริหารทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี

มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ  

 การพิจารณาคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก

บริษทัอยูใ่นระหว่างพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั  

-   ความสมัพนัธท์างธุรกิจของกรรมการอิสระ    มี  ดงัน้ี 

1. บริษทัใชบ้ริการทางกฎหมายกบั บริษทั สาํนกังานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จาํกดั ท่ีนายพิจารณ์ สุขภา

รังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2559  เป็นจาํนวนเงิน  1.48 ลา้นบาท   

ทั้งน้ี  รายการดงักล่าว ไม่เกินจากคุณสมบติัท่ีบริษทัระบุไว ้     

  

(2.) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

         องคป์ระกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษทัผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบับริษทั กาํหนดไวด้งัน้ี 

1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผูถื้อหุน้ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูถื้อหุน้ โดยผู ้

ถือหุน้ 1 คน  มีคะแนนเสียงเท่ากบั  1  หุน้  ต่อ  1  เสียง  

2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  ทั้งน้ีใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

3.บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน 

จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็น

กรรมการดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่

การพิจารณาคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษทั

อยูใ่นระหว่างพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะ

พิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีภาวะ ผูน้าํ  

วิสยัทศัน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด มีคุณธรรม 

และ จริยธรรม  ประวติัการทาํงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 

โดยกาํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละท่านจะไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไม่เกิน 5 บริษทั และ

มิไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบั

คณะกรรมการบริษทั หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
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        9.4  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

(1) กลไกในการกาํกบัดูแลกิจการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัในระดบัผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการ ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ี

ไดถื้อหุน้อยู ่  โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบในการบริหารจดัการของบริษทัเหล่าน้ี ใหค้าํปรึกษาและ

ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแทรกแซงหรือ

ครอบงาํกิจการเหล่าน้ี 

 (2) ขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 - ไม่มี 

 

         9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงัน้ี 

กาํหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน นาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนและกาํหนดหา้ม

พนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มลูภายใน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษทั ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการ

เปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั ซ่ึงรวมถึงการ

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ตอ้งรายงานจาํนวนหุน้ของบริษทั ท่ีตนมีอยูใ่หค้ณะกรรมการ

ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ  

บริษทัออกนโยบายความมัน่คงสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการรักษาและควบคุมขอ้มลูของบริษทั รวมถึงการ

รักษาความลบัของลกูคา้  โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผูดู้แลการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุม

อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษทัท่ีไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศ

เท่านั้น และผูจ้ดัการฝ่ายของหน่วยงานดงักล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1  

คร้ัง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งน้ีสาํนกังานตรวจสอบ

ภายในมีการตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง   

               บริษทัเพิ่มมาตรการรักษาความลบั ในการควบคุมทางดา้นกายภาพ ดว้ยการขอความร่วมมือผูท่ี้เขา้มา

ติดต่อในบริษทัทุกรายงดใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดใ้นบริเวณบริษทั และ การถ่ายภาพในบริษทัตอ้งไดรั้บ

อนุญาตในทุกกรณี รวมถึงงดการหา้มนาํอุปกรณ์บนัทึกเสียง อุปกรณ์ส่ือสาร หรือ อุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดเ้ขา้

มาในพ้ืนท่ีควบคุมเขม้งวด อาทิ ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
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 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

                (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

                 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาใหก้บัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั จาํนวนเงินรวม    2.05 ลา้นบาท  

  (2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

                ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน  0.12  ลา้นบาท 

การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอืน่ ๆ  

 ตามท่ีบริษทัไดก้าํหนดวิสยัทศัน ์ของบริษทั และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน เพ่ือใหย้ดึถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน ท่ีมุ่งหวงัใหรั้กษาไวซ่ึ้งเกียรติยศ และ คุณค่าในการทาํงานและเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั โดยจดัพิมพเ์ป็นคู่มือใหก้รรมการ, ผูบ้ริหารและพนกังาน

รับทราบและถือปฏิบติั ทั้งน้ี ไดบ้รรจุเร่ืองวิสยัทศันแ์ละ จรรยาบรรณไวใ้นหลกัสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, 

ผูบ้ริหาร และ พนกังานใหม่  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นเวบ๊ไซด ์(www.thaistanley.com) ของบริษทัดว้ย   

คณะกรรมการไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสรุปสาระสาํคญัในการดาํเนินการแบ่งเป็น

หวัขอ้ไดด้งัน้ี 

 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น  ( Rights of Shareholders ) 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการเพ่ือรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่อยา่งเป็นอิสระ การไดรั้บส่วน

แบ่งผลกาํไร/ เงินปันผล อยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้

อยา่งอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญั การแกไ้ขหนงัสือสาํคญัของบริษทัฯ  นอกจากนั้นยงัไดด้าํเนินการเพ่ือส่งเสริมและ

อาํนวยการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

1.1 สิทธิในการไดรั้บขอ้มลูท่ีสาํคญั และจาํเป็น  โดยดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 

โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหค้รบถว้น ตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ พร้อมนาํ

ขอ้มลูเหล่านั้นเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถรับทราบขอ้มลูไดอี้กช่องทางหน่ึง ซ่ึงการเผยแพร่

ดงักล่าวไดร้วมขอ้มลู อ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบั บริษทั  เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผูถื้อหุน้  นโยบายการบริหาร  ผูบ้ริหาร 

ฯลฯ รวมทั้งขอ้มลูทางการเงินอ่ืนๆ และขอ้มลูท่ีบริษทั ไดเ้ผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนดว้ยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้

เสียไดรั้บทราบเช่นเดียวกนั 

ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มลูท่ีจาํเป็นและเพียงพอเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ วนั เวลา สถานท่ี และวาระการ

ประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มลูประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษทั ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู

ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

http://www.thaistanley.com/
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1.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และ ออกเสียงลงมติ 

หนงัสือเชิญประชุม 

บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14  วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดย

มีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อยา่งครบถว้นและเพียงพอ  โดย

เอกสารดงักล่าว ไดจ้ดัทาํทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ  

 ในหนงัสือเชิญประชุมไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารท่ี

จาํเป็นในการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยงัสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทาง

เวบ็ไซดข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 

การอาํนวยความสะดวก 

บริษทัฯ ไดจ้ดัรถรับ- ส่ง เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

      จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมาใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมก่อนเวลา

ประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสถาบนั บริษทัอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบจาํนวนหุน้และรายช่ือกองทุน

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นการล่วงหนา้ได ้ 

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยเพ่ือ

นาํมาคาํนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

การประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย ดงัน้ี 

- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน 

- ผูส้อบบญัชี เพ่ือใหข้อ้มลูกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบังบการเงิน 

- นกักฎหมายจากบริษทัภายนอกทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 

- ล่าม เพ่ือส่ือสารความเขา้ใจของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

- ตวัแทนลกูจา้งของบริษทั : ประธานคณะกรรมการสวสัดิการ และ ตวัแทนลกูจา้งท่ีไดรั้บเลือกตั้งจาก 

พนกังานเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ 

- ตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ินจาก เทศบาลตาํบลบา้นกลาง 

 

การออกเสียงลงคะแนน นบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 

ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไว ้     
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1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยให้

เวลาอยา่งเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ  ในการประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการทุกคน และผูบ้ริหารระดบัสูง

ของบริษทัมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุม เพ่ือตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

 

1.4   สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  

โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้จง้นโยบายและหลกัเกณฑ์

ในการกาํหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 

 

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษทัเสนอช่ือกรรมการ และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

 1.6 คณะกรรมการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพ่ือใหมี้

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทั ฯ จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

เร่ืองเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีล่วงหนา้ และเปิดเผยให้

ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนดงักล่าว ไวบ้น websiteของบริษทั และไดแ้จง้การ

เผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559 บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมตั้งแต่วนัท่ี 8 

มกราคม – 8 เมษายน 2559  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือเป็นวาระการประชุม  

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ( Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

ปัจจุบนับริษทัมีเฉพาะหุน้สามญั ไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน ๆ  

 

2.2 สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

กาํหนดและจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้อกสาร หลกัฐาน รวมทั้งคาํแนะนาํขั้นตอนในการ

มอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพ่ือสามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

2.3 บริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สาํหรับวาระท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุม

และออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากให ้บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จาํกดั ซ่ึง

เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 14  วนั ก่อนการประชุมผูถื้อ

หุน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นเวบ๊ไซดข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการประชุม 

และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นส่ือมวลชนโดยประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และ ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

 

2.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํบนัทึกการประชุมผูถื้อหุน้ และ ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด ์ของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบรายละเอียดการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย ( Role of Stakeholders ) 

บริษทัฯ รับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ลกูคา้ผูซ้ื้อ ลกูคา้ผูข้าย พนกังาน  ผูถื้อหุน้ ภาครัฐ 

และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ ชุมชนทอ้งถ่ิน ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและดูแลว่าสิทธิดงักล่าวไดรั้บความ

คุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี 

3.1 ลกูคา้    เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ดงันั้นลกูคา้

ในความหมายของบริษทัฯ จึงหมายถึงลกูคา้ผูซ้ื้อสินคา้จากบริษทั รวมถึงลกูคา้ผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้ของบริษทั จริงๆ 

ดว้ย     บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัลกูคา้ ดงัน้ี 

ดา้นบริหาร :  ตอบสนองความพอใจของลกูคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงานทางดา้น

คุณภาพตน้ทุน, การจดัส่ง, การพฒันา, ความปลอดภยัและมนุษยส์มัพนัธโ์ดยการใชว้งจร การวางแผน - การปฏิบติั 

– การตรวจสอบ 

ดา้นคุณภาพ : มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคร์ะบบรับประกนัคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภณัฑ์

ดว้ยความมัน่ใจท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและความไวว้างใจจากลกูคา้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัหน่วยงาน Quality Assurance รับผดิชอบในการรับประกนัคุณภาพสินคา้ การให้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้ ใหค้าํปรึกษา และรับขอ้ร้องเรียน เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บความพึงพอใจในคุณภาพของ

สินคา้และบริการ  

ทั้งน้ีในดา้นการแข่งขนั บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และ

ตามปกติธุรกิจ 

  

3.2 ลกูคา้ผูข้าย    คือ คู่คา้ทางธุรกิจ  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลง, สญัญา ต่อคู่คา้อยา่ง

เคร่งครัด โดยยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ย ความซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ภายใตก้ฎหมาย และ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  การคดัเลือกลกูคา้ผูข้ายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจดัซ้ือ ท่ีพิจารณาเอกสารสาํคญั สภาพ

กิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัดา้นพนกังานและสิทธิมนุษยชน ดว้ย  

นอกจากน้ียงัจดัใหมี้กิจกรรมประชุมกบัคู่คา้ เพ่ือแจง้ข่าวสารของบริษทัฯ ใหท้ราบพร้อมทั้งรับฟัง

ขอ้คิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจา้หน้ีเงินกู ้บริษทัฯ จะเชิญเขา้ร่วมประชุมพร้อมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์นการ
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ประชุมแจง้ผลดาํเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลกูคา้ผูข้าย ก็มีการจดัประชุม supplier meeting เป็นประจาํทุกปี

โดยฝ่ายจดัซ้ือ เพ่ือแจง้นโยบายดา้นจดัซ้ือประจาํปี และมอบรางวลั QCD สาํหรับผูข้ายท่ีสินคา้มีคุณภาพ และจดัส่ง

ตรงเวลา 

กรณีเจา้หน้ีรับเหมาก่อสร้าง จะจดัประชุมแยกโดยเจา้หนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและ

เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลเก่ียวกบัการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย ์ ของบริษทัฯ ร่วมประชุมดว้ย  เพ่ือขยาย

ผลมาตรการดา้นความปลอดภยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษทั ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาผูข้ายวตัถุดิบเพ่ือใหเ้ป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศกัยภาพใน

การแข่งขนั เพ่ือนาํไปสู่การไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และตน้ทุนไม่สูงเกินไป และไดจ้ดัทาํต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

1. Supplier SNAP    บริษทั ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยงัผูข้าย และจดัทีมงานจาก หน่วยงาน 

SNAP ( Stanley New Approach for higher Productivities ) และฝ่ายจดัซ้ือของบริษทั  เขา้ไปใหค้วามรู้และทาํ

กิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษทัผูข้าย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน  

2. Supplier Improvement Project บริษทั คดัเลือกผูข้าย และ เขา้ไปช่วยในการคน้หาปัญหา และ ให้

คาํแนะนาํดา้นการจดัการผลิตท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

บริษทัยงัใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัใหล้กูคา้ผูข้ายไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีการ

ประเมินคุณภาพอยูเ่สมอเพ่ือใหเ้กิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ     

 

3.3  พนกังานบริษทั   บริษทัฯ ตระหนกัว่าการเจริญเติบโตของบริษทั เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

พนกังานทุกคน ถือไดว้่า พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีคุณค่าต่อบริษทัเป็นอยา่งยิง่ บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

นโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังาน ครอบคลุมดา้น ความปลอดภยั สวสัดิการ กิจกรรมสนัทนาการ และ สิทธิ

ประโยชนข์องพนกังาน สิทธิมนุษยชน  โดยบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001-2003  

( ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบนั )   

 

3.4 ผูถื้อหุน้    บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินการ เพ่ือรักษาสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด และกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ  

(งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)     ทั้งน้ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ยีย่มชมกิจการของบริษทั หลงัการประชุมผูถื้อ

หุน้ หรือนดัหมายวนัเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

3.5 สงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน      บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยถือว่า

บริษทั ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัข้ึนจนถึงปัจจุบนั บริษทัมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน

กิจกรรมต่างๆในทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 
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บริษทัฯ ไดท้าํโครงการช่วยเหลือสงัคมเพ่ือดาํเนินการดา้นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มลูนิธิสแตน

เลยป์ระเทศไทย  โดยไดส้รุปกิจกรรมของมลูนิธิในแต่ละปีไวใ้นหวัขอ้ความรับผดิชอบต่อสงัคม และ ในรายงาน

ประจาํปีแลว้  

นอกจากนั้น บริษทัฯ  ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลจดัการสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไวใ้น นโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั  และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม

ต่างๆ สามารถติดต่อส่ือสาร ร้องเรียน กบับริษทั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้ 

(info@thaistanley.com , companysecretary@thaistanley.com)  โดยบริษทัมีการกาํหนดขั้นตอนและหน่วยงาน

สาํหรับดาํเนินการโดยเฉพาะ   

 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency ) 

บริษทัฯ และ คณะผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญั อยา่งถกูตอ้งทนัท่วงที และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ กาํหนด ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายและหลกัปฏิบติัใน

การเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.1 นโยบายการใหข้อ้มลู 

- การเผยแพร่ขอ้มลูของบริษทั ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลู และ เป็นไปภายใต้

กรอบของกฎหมาย, ขอ้กาํหนดและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การเผยแพร่ขอ้มลูของบริษทั ตอ้งมีความชดัเจน ถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และใหข้อ้มลูข่าวสารท่ี

น่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถช้ีแจงขอ้มลูต่างๆ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่ายและรวดเร็ว 

- การใหข้อ้มลูข่าวสารตอ้งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั และ

สมํ่าเสมอ ภายใตก้รอบการปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้ และ หลีกเล่ียงการปฏิบติัท่ีจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ตอ้งมัน่ใจว่ามิไดส่้งผลเสียต่อความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้กบับริษทั หรือล่วง

ละเมิดขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

- การปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มลูภายในท่ีเป็นความลบั จะตอ้งปฏิบติัภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบั

ของบริษทั ท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั (Code of Conduct ) 

 

4.2 การส่ือสาร 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอาํนาจในการแจง้

ข่าวสารและขอ้มลูท่ีสาํคญัของบริษทั และสามารถมอบหมายใหผู้บ้ริหารแต่ละสายงานใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาย

งานนั้นๆ ได ้ โดยผา่นหน่วยงานหรือบุคคลท่ีดูแลดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์   ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือบุคคลท่ี

สนใจ สามารถรับทราบขอ้มลูของบริษทั หรือติดต่อส่ือสารขอขอ้มลูเพ่ิมเติมไดโ้ดยผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทั 

(http://www.thaistanley.com) นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบุคคลท่ีดูแลงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ซ่ึงรับผดิชอบใน

mailto:info@thaistanley.com
mailto:companysecretary@thaistanley.com
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การใหข้อ้มลูหรือตอบขอ้ซกัถาม ในส่วนท่ีเป็นขอ้มลูทัว่ไป และเป็นศนูยก์ลางในการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงในการตอบหรือใหข้อ้มลู และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีแจง้

ต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อไดท่ี้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์ 02-581-5462 ต่อ 1164  หรือ 

info@thaistanley.com 

 

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการส่ือสาร 

บริษทัฯ จะแจง้ผลดาํเนินงานของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนและผูส้นใจทัว่ไป ทราบเป็นระยะๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งขอ้มลูข่าวสารอ่ืน โดยผา่นส่ือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ เวบ็ไซดข์องบริษทั 

บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมสาํหรับนกัวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีนาํเสนอในท่ีประชุม

นกัวิเคราะห์ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 

นกัลงทุน หรือบุคคลท่ีสนใจลงทุนในบริษทั เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารอ่ืนๆ ของบริษทั ไวใ้นเวบ็

ไซดข์องบริษทั (http://www.thaistanley.com) โดยมีขอ้มลูท่ีสาํคญัในเวบ็ไซด ์ ไดแ้ก่   

- วิสยัทศัน์  , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู  

-  ขอ้มลูทางการเงินต่างๆ เช่น  งบการเงิน  ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั อตัราส่วนทางการเงิน อตัราการ 

จ่ายเงินปันผล  เป็นตน้ 

-      ขอ้มลูเก่ียวกบับริษทั เช่น ลกัษณะธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร  โครงสร้างผูถื้อหุน้ 

-      ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวีดิทศัน์ท่ี 

        รายงานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

-      รายงานประจาํปี  และ รายงานอ่ืนๆ ท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สาํนกังาน 

        คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

-      กระดานข่าว และ หอ้งสนทนา 

-      กิจกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทั เช่น  กาํหนดการประชุมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยร์าย 

       ไตรมาส 

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities ) 

5.1 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการของบริษทั มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  เพ่ือใหก้รรมการใหม่ไดรั้บทราบ

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานต่างๆ ของ

บริษทั เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่ บริษทัจะทาํ

การปฐมนิเทศในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไดแ้ก่ การใหข้อ้มลูเก่ียวกบับริษทั : ขอ้บงัคบับริษทั, วิสยัทศัน์, นโยบาย

กาํกบัดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนกังาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ และ ก.ล.ต. เก่ียวกบั

หนา้ท่ีของกรรมการ และ ขอ้พึงปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน พร้อมไดน้าํชมกิจการภายในโรงงานเพ่ือใหเ้ขา้ใจ

สภาพการดาํเนินการของบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมุ่งเนน้ใหมี้การส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยใหก้รรมการแต่ละ

ท่านไดมี้โอกาสเขา้ร่วมอบรมซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ และ จดัใหมี้การแจง้และใหข้อ้มลูเก่ียวกบัขอ้กาํหนดต่างๆ 

ท่ีเปล่ียนแปลงในท่ีประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ ในปี 2559 มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมอบรมกบัสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย จาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายทนง  ล้ีอิสสระนุกลู  หลกัสูตร Director Accreditation Program 

2. นายสุชาติ  วศิิษฐวานิช  หลกัสูตร Financial Statement for Director 

 

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

ในปี 2559  คณะกรรมการไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะโดย

ครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา สาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 โดยไดท้าํการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2560  ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์มาก และไดน้าํผล

ประเมิน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ต่อไป 

 

 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม       

 10.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผูป้ระกอบการท่ีดีต่อสงัคม

โดยหน่ึงในวิสยัทศันข์องบริษทั คือ การใหค้วามสาํคญั ใหคุ้ณค่าและคํ้าจุนผูท่ี้สนบัสนุนเก้ือกลูสแตนเลยอ์ยา่ง

จริงใจ  โดยถือว่าผูค้าํจุนบริษทั คือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุก ๆ ดา้น ทั้งพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ผูซ้ื้อ ผูข้าย  

ชุมชนและสงัคมทอ้งถ่ิน  

 ในแต่ละปี บริษทักาํหนดเป้าหมายซ่ึงรวมถึงการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมดว้ย  ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงจะทาํการตรวจติดตามและประเมินผลงานดา้นต่าง ๆ เป็นรายเดือนอยา่งต่อเน่ือง   

 

 10.2 การดําเนินงานและการจดัทํารายงาน 

การดาํเนินงานในประเดน็ท่ีเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั แต่ละส่วนงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม จะใหค้วามสาํคญัและปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั มีการประเมินผลกระทบจาก

ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ  เช่น การออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยคาํนึงถึงการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม  การผลิตท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยัและการก่อใหเ้กิดมลภาวะต่าง ๆ  

 บริษทัจดัทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยเปิดเผยขอ้มลู 8 หลกัการ ตามแนวทางความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ ้

ถือหุน้ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.thaistanley.com  

 

http://www.thaistanley.com/
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การดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัในปี 2559 เป็นดงัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัยดึมัน่การดาํเนินกิจการอยา่งมีจริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม และเนน้ย ํ้าแนวคิดไปยงั

พนกังานทุกระดบั โดยบริษทัจดัทาํจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  คาํนึงถึงความถกูตอ้ง เคารพกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ประพฤติตนอยูใ่นกรอบ

คุณธรรมท่ีดีงาม  

บริษทัจดัพิมพแ์ละแจกคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานใหพ้นกังานทุกคน ตลอดจนเผยแพร่

ตามส่ือภายในของบริษทั และกาํหนดใหบ้รรจุ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน เป็นหลกัสูตรสาํหรับ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่เป็นประจาํทุกปี   

นอกจากน้ีกลุ่มสแตนเลยไ์ดจ้ดัทาํและแจกจ่ายคู่มือจรรยาบรรณในเครือสแตนเลย ์  ใหก้บัพนกังานทุกคน

เพ่ือเป็นการเนน้ย ํ้าการปฏิบติัตนของพนกังานในกลุ่มสแตนเลยอี์กดว้ย 

ด้านการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 

บริษทัยดึถือกติกาการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นลกัษณะการผกูขาด การลดการ

แข่งขนั หรือ จาํกดัการแข่งขนัทางการคา้ เพ่ือใหเ้ป็นการแข่งขนัท่ียติุธรรมและโปร่งใส                  

 บริษทัจดัฝึกอบรมพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเด็นน้ี เช่น ส่วนงานการตลาด ฝ่ายจดัซ้ือ เป็น

ตน้ ส่วนพนกังานทัว่ไป บริษทัมีการเผยแพร่ใหท้ราบผา่นการส่ือสารภายใน  และมีการตรวจสอบและประเมินโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี 

ด้านการเคารพสิทธใินทรัพย์สินของธุรกจิอืน่ 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการรักษาความลบัของลกูคา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นเป็นลิขสิทธ์ิของลกูคา้แต่

ละรายท่ีบริษทัไดอ้อกแบบและพฒันาร่วมกบัลกูคา้ โดยบริษทัจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในผลิตภณัฑแ์ต่ละรุ่นตั้งแต่การ

ออกแบบจนถึงการผลิตและส่งผลิตภณัฑใ์หล้กูคา้แต่ละรายเป็นการเฉพาะ 

บริษทัออกนโยบายความมัน่คงสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการรักษาและควบคุมขอ้มลูของบริษทั รวมถึงการ

รักษาความลบัของลกูคา้  โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผูดู้แลการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุม

อุปกรณ์และโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษทัท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง และไดรั้บการอนุญาตจาก

หน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น โดยผูจ้ดัการฝ่ายของหน่วยงานดงักล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและ

ประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป 

ทั้งน้ีสาํนกังานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบดว้ยเป็นประจาํทุกปี 

บริษทัเพ่ิมมาตรการรักษาความลบั ในการควบคุมทางดา้นกายภาพ ดว้ยการขอความร่วมมือผูท่ี้เขา้มาติดต่อ

ในบริษทัทุกรายงดใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดใ้นบริเวณบริษทั และ การถ่ายภาพในบริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาต

ในทุกกรณี รวมถึงการหา้มนาํอุปกรณ์บนัทึกเสียง อุปกรณ์ส่ือสาร หรือ อุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดเ้ขา้มาในพ้ืนท่ี

ควบคุมเขม้งวด อาทิ ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
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ด้านการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมกบัคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกจิ 

บริษทัสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือกบัคู่คา้ทั้งลกูคา้และผูจ้ดัหา (Supplier) ในกิจกรรมดา้นความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ปัจจุบนัคู่คา้ของบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและดาํเนินการดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ิมข้ึน  

เช่น กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การขอรับรองมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงบริษทัจะใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วมกิจกรรมและ

ช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารของคู่คา้ใหพ้นกังานบริษทัไดท้ราบโดยตลอด 

ด้านการเกีย่วข้องกบัการเมอืงอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

บริษทัมีนโยบายไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง แต่ไม่ไดจ้าํกดัสิทธ์ิกบัพนกังาน โดยพนกังานสามารถใชสิ้ทธิทาง

การเมืองไดต้ามกฎหมาย บริษทัอนุญาตใหพ้นกังานลาเพ่ือใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งล่วงหนา้ไดโ้ดยไม่หกัเวลาทาํงาน 

บริษทัไม่เคยถกูกล่าวโทษ การปรับ จากการละเมิดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัใดๆ ในประเด็นเหล่าน้ี 

 

2. การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) 

บริษทักาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริต โดยถือเป็นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี “หา้มการทุจริต 

(Corruption) ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานในบริษทัไม่ว่า

จะโดยการนาํเสนอ (Offering) การใหค้าํมัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การ

ใหห้รือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) และส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายใหผู้อ่ื้น ให้

หรือรับสินบนหรือส่ิงจูงใจแทนตนเอง อนัเก่ียวเน่ืองกบัการทาํงานในบริษทั 

สาํหรับการตรวจสอบและประเมินในประเด็นน้ี โดยผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีประเมินรวมกบัความ

เส่ียงในดา้นต่าง ๆ เพ่ือแจง้ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในก็มีการประเมินในประเด็นน้ีเป็นประจาํทุกปี ตลอดจนนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั  

บริษทักาํหนดโทษการทุจริตต่อหนา้ท่ีดว้ยการเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา จากการ

ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต บริษทัไม่พบความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญั 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการทุจริต และเตรียมดาํเนินการ

ยืน่เอกสารเขา้กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัจดัทาํคู่มือการจดัการดา้นแรงงาน ซ่ึงเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจดัการดา้นแรงงาน ตาม

มาตรฐานแรงงานไทย  ดงัน้ี 

- หมวดสิทธิของพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง 

ประเด็นการเลือกปฏิบติั  บริษทัแสดงเจตนารมณ์อยา่งชดัเจนท่ีจะไม่กระทาํหรือสนบัสนุนใหมี้การเลือก

ปฏิบติัในการจา้งงาน การจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนการทาํงานอ่ืน ๆ  ค่าสวสัดิการ  โอกาสในการฝึกอบรมและ

พฒันา การเล่ือนขั้นหรือตาํแหน่งหนา้ท่ี รวมถึงการเลิกจา้งหรือการเกษียณอายกุารทาํงาน ท่ีเน่ืองมาจากความ
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แตกต่างในเร่ืองสญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุ เพศ สถานภาพสมรส ทศันคติส่วนตวัในเร่ืองเพศ ความพิการ 

การติดเช้ือเอชไอวี ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอ่ืนๆ    ทั้งน้ี บริษทัไม่ขดัขวาง 

แทรกแซง หรือกระทาํการใดๆ ท่ีจะกระทบต่อกิจกรรมการใชสิ้ทธิหรือวิธีปฏิบติัของพนกังานเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ 

ขา้งตน้ท่ีไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษทั 

ประเด็นแรงงานเดก็ บริษทัไม่มีการจา้ง ไม่มีความเก่ียวขอ้ง และไม่เคยสนบัสนุนใหมี้การใชแ้รงงานเดก็ท่ี

มีอายตุ ํ่ากว่า 15 ปี  ตลอดจน ไม่มีการให ้หรือ ไม่เคยสนบัสนุนใหใ้ชแ้รงงานเด็กทาํงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขอนามยั

หรืออยูใ่นภาวะแวดลอ้มท่ีอนัตรายต่อสุขอนามยัและความปลอดภยั 

ประเด็นหญิงมีครรภ ์ บริษทัไม่ใหพ้นกังานหญิงมีครรภท์าํงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามท่ี

กฎหมายกาํหนดและจดัใหพ้นกังานหญิงท่ีตั้งครรภไ์ดท้าํงานหรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ

สุขอนามยัและการมีครรภ ์รวมทั้งไม่มีการเลิกจา้ง ลดตาํแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ ์

บริษทัมีการประเมินประเด็นเหล่าน้ีกบั Suppliers เพ่ือเป็นการส่งเสริมไม่ใหมี้การละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน

ในสงัคม 

ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษทัใหสิ้ทธิพนกังานในการเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการอ่ืนๆ ในบริษทัและมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคดัเลือกหรือเลือกตั้งผูแ้ทน โดยบริษทัไม่มี

การขดัขวางหรือแทรกแซงในการใชสิ้ทธิของพนกังาน ปัจจุบนับริษทัมีตวัแทนพนกังานท่ีมาจากการเลือกตั้งมาเป็น

คณะกรรมการสวสัดิการ และ คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย

จดัการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี 

นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั จนถึงปัจจุบนั  บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน และบริษทัไม่มีสหภาพแรงงาน 

  

- สิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 

บริษทัคาํนึงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั มีการพิจารณา

การปรับข้ึนค่าจา้งทุกปี การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม  อาทิ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การใหชุ้ดพนกังานและมีบริการ

ซกัรีด การใหข้องขวญัวนัเกิดและของขวญัปีใหม่  เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทาํงานล่วงเวลาและเม่ือไปปฏิบติังาน

ขา้งนอกบริษทั ค่ารักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมถึงครอบครัวของพนกังาน เป็นตน้ โดยบริษทัมีการพิจารณาสวสัดิการ

เพ่ิมใหพ้นกังานเป็นประจาํทุกปี   

บริษทัยงัมีการจดักิจกรรมภายในบริษทัในดา้นส่งเสริมสุขภาพ เช่น  การจดัแข่งขนักีฬาภายใน กิจกรรม

กีฬาสี  กิจกรรมสนัทนาการ ไดแ้ก่ การจดัท่องเท่ียวแต่ละหน่วยงาน และจดักิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

สงัคมและวฒันธรรมอนัดีของประเทศไทย ไดแ้ก่ จดัใหมี้การสรงนํ้ าพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต ์  การแห่

เทียนเขา้พรรษา กิจกรรมตกับาตรอาหารแหง้ พิธีทาํบุญ ในเทศกาลปีใหม่  

ในเดือนกนัยายน 2559 บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละดา้น

สวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 
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ในเดือนตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต นบัเป็นความเศร้า

โศกอยา่งใหญ่หลวงของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษทัไดจ้ดัพิธีสงฆบ์าํเพญ็พระ

ราชกุศลท่ีบริษทั และในเดือนมีนาคม 2560 ไดรั้บพระราชทานพระราชานุญาตเป็นเจา้ภาพร่วมบาํเพญ็พระราชกุศล 

โดยมีคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและตวัแทนจากคณะกรรมการสวสัดิการ เขา้ถวายสกัการพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาท  ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัสนบัสนุนให้

พนกังานร่วมแรงร่วมใจทาํดอกไมจ้นัทน์ จาํนวน 10,000 ดอก สาํหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งมอบใหก้บัทางจงัหวดัปทุมธานี  

 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงาน 

บริษทักาํหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงเป็นความรับผดิชอบทางสงัคมดา้นแรงงาน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะ

ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน ขอ้กาํหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษทัจะพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานรวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และทบทวนความเพียงพอและ

เหมาะสมของนโยบายเป็นประจาํทุกปี นอกจากการนาํมาตรฐานแรงงานไทยมาใชภ้ายในบริษทัทัว่ทั้งองคก์ร ยงัได้

ขยายผลครอบคลุมถึงผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาช่วงดว้ย 

บริษทัเปิดเผยประเดน็การเคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและการใหค้วามคุม้ครองสภาพ

การทาํงานของแรงงานไวใ้นหวัขอ้สิทธิมนุษยชน 

บริษทัใชร้ะบบการบริหารงานบุคคล STARs Plan เพ่ือเป็นหลกัในการพฒันาบุคลากรของบริษทั โดย

แบ่งเป็น 6 ระบบ ดงัน้ี 

1. ระบบลาํดบัขั้น (Qualification)  บริษทักาํหนดลาํดบัขั้นเพ่ือแสดงถึงระดบัความสามารถในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของพนกังาน และใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเหมาะสม  

2. ระบบตาํแหน่ง (Position) บริษทักาํหนดหนา้ท่ี บทบาท อาํนาจ และความรับผดิชอบในหน่วยงาน ของ

แต่ละตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน  

การเล่ือนตาํแหน่งและลาํดบัขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการการเล่ือนขั้น 

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation)  เป็นการเปล่ียนสงักดัโดยเปล่ียนประเภทงานเพ่ือใหเ้กิดการสร้าง

และพฒันาความสามารถและนาํไปสู่การเล่ือนขั้นในท่ีสุด 

4. ระบบการประเมิน (Evaluation)  บริษทักาํหนดเกณฑก์ารวดัผลการปฏิบติังานเพ่ือใชป้ระกอบในการ

พิจารณาข้ึนเงินเดือน โบนสั การเล่ือนขั้นและตาํแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนกังานเพ่ือ

นาํไปสู่การพฒันาความสามารถต่อไป  เกณฑก์ารประเมินของบริษทัอยูบ่นหลกัการ ยติุธรรม เหมาะสม และ

ยอมรับได ้

5. ระบบค่าจา้ง  โครงสร้างของค่าจา้งประกอบดว้ย เงินเดือนพ้ืนฐาน  ค่าความสามารถ ค่าตาํแหน่ง เงิน

ช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าทาํงานล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่าอาหาร ค่าเบ้ียขยนั ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นตน้  บริษทั

มีการปรับข้ึนเงินเดือนเป็นประจาํทุกปี โดยมีค่าดชันีประกอบการข้ึนเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นตํ่าของรัฐบาล 

อตัราเงินเฟ้อซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าครองชีพ และ ภาวะอุตสาหกรรม  
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6.ระบบพฒันาความสามารถ เพ่ือยกระดบัความสามารถของพนกังาน บริษทัมีนโยบายพฒันาความสามารถ

โดยการอบรมตามลาํดบัขั้นหรือตาํแหน่งงาน การอบรมเชิงกลยทุธ ์ การอบรมแยกตามสายงาน และ การพฒันา

ตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษทั และภายนอกบริษทั     ตลอดจนส่งพนกังานไปฝึกอบรมและฝึกงาน

กบับริษทัในกลุ่มสแตนเลยท่ี์ต่างประเทศอีกดว้ย  

ในปี 2559 บริษทัจดัอบรมภายในจาํนวน 44 หลกัสูตร  โดยมีพนกังานเขา้รับการอบรมจาํนวน 1,575 คน  

จาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย 12 ชัว่โมงต่อคน และมีการอบรมภายนอก จาํนวน 274 คน   ไดแ้ก่ หลกัสูตร การสร้าง

วฒันธรรมแห่งการผกูพนั , ความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีมในการสร้างสรรคน์วตักรรม , การพฒันาขีด

ความสามารถของบุคลากรบนพ้ืนฐาน 70:20:10 Learning Model  เป็นตน้ และมีการส่งพนกังานไปฝึกอบรมใน

ต่างประเทศท่ีประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 26 คน   

นอกจากการพฒันาบุคลากรดา้นการอบรมแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายการพฒันาคุณภาพชีวิตพนกังาน โดย

การกาํหนดชัว่โมงการทาํงานล่วงเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด คือไม่เกิน 36 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

บริษทัไดรั้บการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบบัสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซ่ึง

ไดรั้บการตรวจประเมินเป็นประจาํทุกปี 

การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 

บริษทัมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนกังาน จึงกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีประจาํของพนกังาน ในปี 2554 เป็นตน้

มา บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OHSAS18001    

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ของบริษทัมีดงัน้ี 

1.บริษทัจะกาํหนดใหค้วามปลอดภยัในการทาํงานถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังาน

ของพนกังานทุกคน 

2.บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเคร่งครัด 

3. บริษทัจะสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และวิธีปฏิบติังานท่ีปลอดภยัอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังาน

ทุกคน 

4.บริษทัจะสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตสาํนึกดา้นความ

ปลอดภยัของพนกังานทั้งในงานและนอกงาน ไดแ้ก่ การอบรม จูงใจ ประชาสมัพนัธ ์ การแข่งขนัดา้นความ

ปลอดภยั 

5.บริษทักาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระทาํตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้าํ อบรม สัง่สอน 

จูงใจ และกระตุน้จิตสาํนึกใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยวิธีท่ีปลอดภยั  

6.บริษทัจะกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน

ทรัพยสิ์นของบริษทัเป็นสาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
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  7.บริษทัจะสนบัสนุนการปฏิบติั 5ส (สะสาง  สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสยั) ในสถานท่ีทาํงาน

อยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ และโรคเน่ืองจากการทาํงาน 

8.บริษทัจะรณรงคส่์งเสริมใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภยัอาชีวอนามยัของบริษทั 

และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทาํงานและวิธีการทาํงานใหป้ลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

9.บริษทัจะสนบัสนุนดา้นทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอ

นามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อพนกังานบริษทัและบุคคลภายนอก 

10.บริษทัจะสนบัสนุนนโยบายการดาํเนินกิจกรรมการคน้หาและการประเมินอนัตราย CCCF (Completely 

Check Completely Find Out) อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอุบติัเหตุเป็นศนูยท์ั้งในงานและนอกงาน 

11.  บริษทัจะจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ  

 

ในปี 2559 บริษทัตั้งเป้าหมายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มไว ้ไดแ้ก่ อุบติัเหตุในงาน

ขั้นหยดุงานและอคัคีภยัขั้นรุนแรงเป็นศนูย ์  , ชัว่โมงการทาํงานท่ีปลอดจากอุบติัเหตุขั้นหยดุงาน 8,000,000 ชัว่โมง

การทาํงาน , อุบติัเหตุนอกงาน ขั้นเสียชีวติเป็นศนูย ์, อุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัรขั้นหยดุงาน การเจ็บป่วยจากการทาํงาน

ขั้นหยดุงาน และ โรคจากการทาํงาน ขั้นหยดุงาน ใหล้ดลง 50% จากปีท่ีผา่นมา  

ซ่ึงผลลพัธ์อุบติัเหตุในงานขั้นหยดุงานเป็นศนูยเ์ป็นไปตามเป้าหมาย และบริษทัไดเ้พ่ิมเป้าหมายชัว่โมงการ

ทาํงานท่ีปลอดจากอุบติัเหตุขั้นหยดุงานเป็น 12,000,000 ชัว่โมงการทาํงาน 

บริษทัเปิดศนูยอ์บรมการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยั (Safety Dojo)  เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจและจิตสาํนึก

ดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกคนรวมถึงผูรั้บจา้งจากภายนอก และสนบัสนุนเป้าหมายลดอุบติัเหตุจากการ

ทาํงานเป็นศนูย ์ โดยเป็นสถานท่ีจดัฝึกอบรม และเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัอยา่งสมบูรณ์ มีสถานี

จาํลองแสดงความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษทัจดัหลกัสูตรการอบรมแก่พนกังานท่ีศนูยน้ี์

เป็นประจาํต่อเน่ืองทุกเดือน  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ เขา้เยีย่มชม

ศึกษาดูงานท่ีศนูยน้ี์อีกดว้ย         

สาํหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ในดา้นความปลอดภยั บริษทัยงัจดัใหมี้อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภยั การซอ้มอพยพหนีไฟภาคกลางวนัและกลางคืน  การฝึกซอ้มเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน การ

จดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และ อนุรักษพ์ลงังาน  รวมถึงการรณรงคด์า้นความปลอดภยั อาทิ 

เสียงตามสาย , Monday Meeting  และส่ืออ่ืนๆ ภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัให้

เป็นนิสยัโดยทัว่กนั 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยไดรั้บต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13   
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

บริษทัใหค้วามสาํคญัในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ โดยออกแบบโคมไฟใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ช้

ยานยนต ์ ในดา้นความปลอดภยัทั้งผูข้บัข่ีและผูใ้ชถ้นน  ความสวยงาม ความสว่าง ความทนทาน และเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม   

บริษทัจดัใหมี้ฝ่ายรับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑท์ั้งก่อน

และหลงัการจดัจาํหน่าย ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูคา้และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

ในส่วนผลิตภณัฑห์ลอดไฟ บริษทัร่วมกบักลุ่มสิทธิผลในการจดังานพบตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ โดยจะ

มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลอดไฟยานยนตท่ี์ถกูตอ้งครบถว้น เพ่ือจะไดเ้ป็นการช่วยเผยแพร่ไปยงัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์

หลอดไฟไดม้ากยิง่ข้ึน 

              

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพลงังาน 

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  บริษทักาํหนดหลกัปรัชญาพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี 

“จะมุ่งมัน่จรรโลงส่ิงแวดลอ้มและรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าผา่นทางกิจกรรมทั้งปวงของบริษทั 

เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโลกใบน้ีใหด้าํรงอยูต่่อไป”  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. บริษทัจะผลกัดนัใหมี้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ป้องกนัการเกิดมลภาวะ ให้

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ , การพฒันา ,

การผลิต จนถึงการจดัการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัใหไ้ดต้ามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้บงัคบัต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอความร่วมมือจากผูท่ี้มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

2. บริษทัจะดาํเนินการฝึกอบรมและส่ือสารหลกัปรัชญาพ้ืนฐาน นโยบายส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมต่าง ๆ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกคน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และสร้างจิตสาํนึกดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

3.บริษทัพร้อมท่ีจะเปิดเผยและประชาสมัพนัธห์ลกัปรัชญาพ้ืนฐาน นโยบายและสถานภาพการดาํเนิน

กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน 

บริษทัมีเป้าหมายและดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2559  ดงัน้ี 

1. ลดอตัราการใชน้ํ้ าลง 1%จากปีฐาน 2558 โดยใชด้ชันีช้ีวดัเป็นอตัราการใชน้ํ้ าต่อผลิตภณัฑ ์ และต่อ

จาํนวนพนกังาน  

การดาํเนินงาน จดัทาํโครงการนาํนํ้ า Recycle มาใชใ้นระบบม่านนํ้ าของขั้นตอนเคลือบผวิช้ินงานใน

โรงงานผลิตชุดโคมไฟ, สุขภณัฑห์อ้งนํ้ า (ชกัโครกและโถปัสสาวะ ) และระบบรดนํ้ าสนามหญา้ โดยทาํการ

ประชาสมัพนัธร์ณรงคล์ดการใชน้ํ้ าผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย Monday Meeting , และสาระน่ารู้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้      

 ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  โดยสามารถลดปริมาณการใชน้ํ้ าประปาไดสู้งถึง 35,000 ลบ.ม. ต่อปี 
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2.  ลดประมาณขยะท่ีส่งไปกาํจดัดว้ยวิธีฝังกลบลง 1% จากปีฐาน 2558  

การดาํเนินงาน  ไดแ้ก่ การรณรงคก์ารคดัแยกขยะและปรับเปล่ียนวิธีการกาํจดัขยะ โดยผลกัดนัใหน้าํไป

กาํจดัแบบ Reuse และ Recycle  , จดักิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ทุกไตรมาส เพ่ือ

ตรวจสอบการจดัการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสมัพนัธส์ร้างจิตสาํนึกโดยการฝึกอบรมเร่ือง การจดัการ

ขยะของบริษทัใหก้บัพนกังาน ตลอดจนรณรงคใ์หทุ้กหน่วยงานจดัทาํโครงการลดปริมาณขยะ อยา่งนอ้ยหน่วยงาน

ละ 1 โครงการ            

ผลลพัธท่ี์ได ้ เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษทัเนน้ย ํ้าใหมี้การคดัแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการทาํลายของ

เสียและส่งขายใหเ้อกชนนาํไป recycle ต่อไป  นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญักบักิจกรรม 5ส โดยเนน้ย ํ้าการรักษา

ความสะอาดทุกพ้ืนท่ี 

 

3. ลดอตัราการใชก้ระดาษลง 1% จากปีฐาน 2558 ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

การดาํเนินงาน โดยการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินความสอดคลอ้งผา่นการใชโ้ปรแกรม Excel , จดัทาํ

ระบบการดาํเนินการเก่ียวกบัวสัดุไม่ใชแ้ลว้ผา่นการใชโ้ปรแกรมของหน่วยงาน Information System และ จดัทาํ

โครงการรณรงคล์ดการใชก้ระดาษทุกหน่วยงาน อยา่งนอ้ย หน่วยงานละ 1 โครงการ  

ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย   

 

 บริษทัยงัคงดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจติดตามทุกพ้ืนท่ีโดยผูบ้ริหารระดบัสูง การ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทัโดยการปลกูตน้ไมใ้นบริเวณบริษทัเป็นประจาํในวนัทาํงานสุดทา้ยของปี  

 ในปี 2559 จากการตรวจวดัค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษทั ไดแ้ก่ เสียง นํ้ าเสีย ความร้อน และ คุณภาพ

อากาศ ผลการตรวจวดัโดยหน่วยงานภายนอก มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  อีกทั้งบริษทัไม่มีขอ้ขดัแยง้หรือขอ้

ร้องเรียนในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

  

กิจกรรมดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 

บริษทักาํหนดนโยบายดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ไวด้งัน้ี 

1. บริษทัจะมุ่งมัน่ดาํเนินการจดัการพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน ปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายอนุรักษ์

พลงังานและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัถือว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัในทุกระดบั

ท่ีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและ

รายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแสดงเจตจาํนงท่ีจะปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

3.บริษทัจะจดัสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานใหเ้พียงพอและ

เหมาะสม เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดัการพลงังานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้
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4. บริษทัจะผลกัดนักระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน เพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินการของบริษทั 

5.บริษทัจะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขององคก์รใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและ

ปริมาณพลงังานท่ีใชจ้ริง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมรวมทั้งนาํแนว

ทางการปฏิบติัท่ีดีมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

6.บริษทัจะแสวงหาพลงังานทดแทนรวมถึงพลงังานทางเลือกอ่ืนเพ่ือก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื และพร้อมท่ีจะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสมัพนัธกิ์จกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไปยงัผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

7. ลดการใช ้ CO2 จากปี 2015 (ปี 2015 = 1.7706 kgCO2/Pc) เป้าหมายลดลง 1% จากปี 2015 =1.7529 

kgCo2/Pc 

    

ในปี 2559 บริษทักาํหนดเป้าหมายและดาํเนินการดา้นอนุรักษพ์ลงังานไว ้3 เร่ือง ดงัน้ี 

1. ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลง 1% จากปีฐาน 2558  โดย กาํหนดตวัดชันีช้ีวดั  ไดแ้ก่ อตัราการใชไ้ฟฟ้าต่อ

ผลิตภณัฑ ์ 1 ช้ินสาํหรับโรงงานผลิตภณัฑโ์คมไฟ  อตัราการใชไ้ฟฟ้าและ LPG ต่อผลิตภณัฑ ์ 100 ช้ิน สาํหรับ

โรงงานผลิตหลอดไฟ อตัราการใชไ้ฟฟ้าต่อชัว่โมงการทาํงาน สาํหรับหน่วยงาน Indirect  และ อตัราการใชไ้ฟฟ้า

ต่อจาํนวนปริมาณการผลิต  (สาํหรับส่วนงานสาธารณูปโภค) 

2.ควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโรงงานโดยใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจาก

บริษทัมีการใชแ้หล่งพลงังานหลกัจากการใชไ้ฟฟ้า และมีการใชสู้งถึง 95 ลา้นหน่วยต่อปี เพ่ือใหท้ราบถึงการใช้

พลงังานในแต่ละส่วนท่ีชดัเจนมากข้ึน บริษทัไดติ้ดตั้งระบบ Power Meter Monitoring (โปรแกรม Dr.ECO) โดยทาํ

ใหส้ามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใชพ้ลงังาน ทาํใหเ้ห็นจุดสูญเสียและส่ิงท่ีตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงมีการ

ประชุมร่วมกนัระหว่างทีมอนุรักษพ์ลงังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกเดือน 

3. ส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วม  

การดาํเนินงาน  จดักิจกรรมรณรงคปิ์ดไฟในวนัหยดุ (วนัอาทิตย)์ เดือนละ 1 วนั  , ประชาสมัพนัธร์ณรงค์

ลดการใชพ้ลงังานผา่นส่ือต่างๆ เช่น เสียงตามสาย , Monday Meeting เป็นตน้  จดักิจกรรม Energy Committee 

Patrol เดือนละ 1 คร้ัง  กิจกรรม Energy Holiday Patrol ไตรมาสละ  1 คร้ัง และกิจกรรมรณรงคว์ฒันธรรมอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

“วฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังาน 6 ประการ” ไดแ้ก่  

1. ไม่เทนํ้ ามนัหรือสารเคมีลงรางระบายนํ้ า 

2. ปิดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทุกคร้ังเม่ือไม่ใชง้าน 

3. ใหใ้ชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่า ตรวจทานทุกหนา้ก่อนสัง่พิมพ ์

4. ใหค้ดัแยกประเภทขยะก่อนท้ิง  

5. ลดการสูญเสียจากลมร่ัว 

6. ชาวสแตนเลยร่์วมใจลดการใชพ้ลงังาน  
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เพ่ือเป็นการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ลดการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ

กิจการของบริษทั   โดยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและขอ้ความ และรณรงคป์ระชาสมัพนัธผ์า่นเสียงตามสายใน

ทุกๆ สปัดาห์ ตลอดจนพิมพล์งบนดา้นหลงัของปฏิทินวนัทาํงานของบริษทัท่ีแจกใหพ้นกังานทุกคน ผลลพัธก์าร

ดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัในการตรวจติดตามใหค้าํช้ีแนะ ในกิจกรรมดา้นอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกไตรมาส  ปัจจุบนับริษทัมีอาคาร PQC เป็นอาคารอเนกประสงคป์ระกอบดว้ยโรงอาหาร 

หอ้งสมุด หอ้งออกกาํลงักาย และพ้ืนท่ีสาํหรับงานดา้นวศิวกรรมสนบัสนุนการผลิตและฝึกอบรมทดลองพนกังาน

ฝ่ายผลิต ก่อนเขา้สู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็นอาคารท่ีมีแนวคิดดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ระบบแสงสว่างใช้

หลอดไฟ LED และใชร้ะบบเปิดปิดไฟอตัโนมติั (Diming Switch) ในพ้ืนท่ีพกัผอ่นบางส่วนมีการใชแ้สงธรรมชาติ                    

 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดต้ั้งอยูใ่นเขตนิคม

อุตสาหกรรม บริษทัจึงใหค้วามระมดัระวงัผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียงบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทกบั

ชุมชน โดยบริษทัไดป้ระสานงานและร่วมมือกบัเทศบาลตาํบลบา้นกลาง ซ่ึงเป็นตวัแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรม

กบัชุมชน อาทิ การแห่เทียนเขา้พรรษา การทาํบุญตกับาตรอาหารแหง้ การใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารในชุมชนทอ้งถ่ินเป็น

ชุดอาหารว่างในงานประชุมผูถื้อหุน้ การนาํขา้วสารจากกลุ่มชาวนาจงัหวดัสุรินทร์มาแปรรูปเป็นขนมไดฟุกุเพ่ือเป็น

ของขวญัปีใหม่แก่ลกูคา้ เป็นตน้   

ในดา้นการพฒันาชุมชนของบริษทัเป็นไปในรูปแบบการจา้งงาน เน่ืองจากพนกังานของบริษทัประมาณ 

80%  มีท่ีพกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนท่ีอีกดว้ย  นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้

สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของรัฐเขา้ศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพ่ือใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจใน

อุตสาหกรรมการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

ในปี 2559 บริษทัจดักิจกรรมช่วยเหลือชาวนา ซ่ึงประสบปัญหาราคาขา้วตกตํ่าอยา่งมาก โดยร่วมกบั

จงัหวดัปทุมธานีใน “โครงการประชารัฐปทุมธานีช่วยขายขา้วใหช้าวนา” เป็นบริษทัตน้แบบของภาคเอกชนใน

จงัหวดัปทุมธานีในการรับซ้ือขา้วจากชาวนาจงัหวดัสุรินทร์ ยโสธร และ ร้อยเอด็ เป็นจาํนวนกว่า 18.5  ตนั เพ่ือใช้

บริโภคภายในบริษทั อีกทั้งยงัใหก้ลุ่มชาวนาเขา้มาจาํหน่ายขา้วและผลิตภณัฑข์องกลุ่มเป็นประจาํทุกเดือนช่วงการ

จดัตลาดนดัสินคา้สะดวกซ้ือ 

นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการสนบัสนุนดา้นสงัคมอยา่งย ัง่ยนืและเป็นรูปธรรมมากข้ึน บริษทัไดร่้วมลงทุนใน

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จาํกดั จาํนวนเงิน 890,000 บาท คิดเป็น 22.25% ซ่ึงจดั

ข้ึนตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลท่ีใหจ้ดัตั้งจงัหวดัละ 1 บริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจ

ชุมชนเข็มแข็ง ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึนภายใต ้3 กระบวนการ ไดแ้ก่ การเกษตร การแปรรูป SME/OTOP และการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการวางแผนการดาํเนินงาน 
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8.การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและผู้มส่ีวนได้เสีย 

ปัจจุบนัเทคโนโลยดีา้นส่องสว่างยานยนตไ์ดเ้พ่ิมการใชห้ลอดไฟประเภท LED (  Light Emitting Diodes) 

ซ่ึงเป็นหลอดไฟประหยดัพลงังานและใหค้วามสว่างยาวนาน บริษทัในกลุ่มสแตนเลยเ์ป็นผูผ้ลิตและพฒันา

เทคโนโลยหีลอดไฟ Led ใหใ้ชไ้ดห้ลากหลายข้ึน ไดแ้ก่ ไฟถนน ไฟส่องสว่างและความร้อนในการปลกูพืชผกั 

บริษทัไดร่้วมเผยแพร่และสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยน้ีีในกลุ่มใหล้กูคา้ คู่คา้ และชุมชน อยา่งต่อเน่ือง 

กจิกรรมเพือ่สังคมโดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย (CSR after process by Stanley Thailand 

Foundation) 

กลุ่มบริษทัสแตนเลยไ์ดร่้วมก่อตั้ง มลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพ่ือดาํเนินกิจกรรมทาง

สงัคมโดยส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงถือเป็นชุมชนทอ้งถ่ินของไทยสแตนเลย ์ กิจกรรมของมลูนิธิส

แตนเลยป์ระเทศไทยในปี 2559 เป็นดงัน้ี 

1. กจิกรรมทางการศึกษา   

1.1  การมอบทุนการศึกษาประจาํปี 2559 แก่นกัเรียนจาํนวน  1,523  คน จาก 24 โรงเรียนในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี และ จาก 6 โรงเรียนในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

สาํหรับทุนการศึกษาต่อเน่ืองแบบรายบุคคลท่ีมลูนิธิจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษาตั้งแต่

ระดบัมธัยมปลายจนจบปริญญาตรี ในปี 2559 ไดค้ดัเลือกนกัเรียนเขา้โครงการจาํนวน 3 คน และมีนกัเรียนใน

โครงการจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 คน ปัจจุบนัมีนกัเรียนในโครงการ 28 คน 

1.2 การสนบัสนุนทางการศึกษา ไดแ้ก่ สนบัสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 

และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ Stanley Science Project Contest คร้ังท่ี 16 และ สนบัสนุนการประกวดแข่งขนั

หุ่นยนต ์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น (สสท)    

นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนโครงการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับครูผูดู้แลเวบ็ไซตข์องโรงเรียน และ  

โครงการปลกูผกัไร้ดิน ของโรงเรียนวดับางกุฎีทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

1.3  การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ไดแ้ก่ มอบจกัรยานจาํนวน 300 คนั ใหก้บั 30 โรงเรียนในเขตอาํเภอ

ลาดหลุมแกว้ ,  อาํเภอธญับุรี , อาํเภอลาํลกูกา และอาํเภอหนองเสือ   

มอบหนงัสือหอ้งสมุดสาํหรับ 83 โรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี และ จงัหวดันครราชสีมา 

1.4 สนบัสนุนการก่อสร้างอาคาร ชุดเคร่ืองเล่นสนาม และ อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แทปเลต็ หนงัสือและ

ของเล่นพฒันาทกัษะสาํหรับเดก็เลก็ ใหก้บั ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลคูขวาง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดั

ปทุมธานี  

2. กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การมอบถงัขยะใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมอบใหก้บัเทศบาลตาํบลบา้น

กลาง เทศบาลตาํบลคูขวาง และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนพริกไทย  จงัหวดัปทุมธานี และ การปรับปรุง

อุทยานดอกไม ้โรงเรียนวดัชินวราราม จงัหวดัปทุมธานี 

3. กิจกรรมสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศล ไดแ้ก่ การมอบส่ิงของใชใ้นชีวิตประจาํวนัแก่ผูป่้วยโรคเอดส์ วดั

พระบาทนํ้ าพุ จงัหวดัลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง      

       บริษทัจดัตั้งสาํนกังานตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit & CG Promotion) เพ่ือดาํเนินการ

ตรวจสอบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส  

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการควบคุมภายใน 

       ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  2/2560   เม่ือวนัท่ี  18 พฤษภาคม 2560  โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง  3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย   คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบทาํ

รายงานการปฏิบติังานจากสาํนกังานตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติั ดงัน้ี 

-    สอบทานรายงานทางการเงินท่ีผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

-  สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาการปฏิบติังานของบริษทัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

ๆ กบัธุรกิจของบริษทั   

-   สอบทานระบบการควบคุมภายใน  

-   สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญั 

- สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู , 

สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงใหมี้ความเช่ือมโยงกบัระบบควบคุมภายใน  

-   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี  และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 

โดยมีการจดัประชุมในปีบญัชี 2559 (1  เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560) จาํนวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง โดย 4 คร้ัง

เป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ 5 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบั

ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

           จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตาม

แนวทางท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่

พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม จึงใหค้วามเห็นว่าการดาํเนินงานของบริษทั

ในรอบระยะเวลาบญัชีงวด วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  ท่ีผา่นมาเป็นไปภายใตร้ะบบการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO  รายงานทาง

การเงินมีความถกูตอ้งครบถว้นและเช่ือถือได ้   มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผย

ขอ้มลูใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ อยา่งถกูตอ้ง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

อยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้ รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง     

             สาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทั  คือ  นางสาววราภรณ์  วรธิติกลุ  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอ

เอส  จาํกดั  ไม่มีขอ้สงัเกตประการใดเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั   
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีี่มคีวามเห็นแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรมกรร

การบริษัท 

 คณะกรรมการไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ไวเ้ป็นเอกสารแนบเลขท่ี 3-1  

 

 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 (1)  คณะกรรมการบริหารไดแ้ต่งตั้ง  นางนงเยาว ์ อภิรัมย ์  เป็นหวัหนา้สาํนกังานตรวจสอบภายใน ในปี 

2545 โดยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานของบริษทัในฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 18  ปี    และเคยเขา้รับ

การอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรงานตรวจสอบภายใน หลกัสูตรท่ี 1 (2545) 

และ หลกัสูตรท่ี 2 (2547)  , หลกัสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , หลกัสูตร Risk Based Audit (2553) , 

หลกัสูตร Certified  Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18 ) (2554) , หลกัสูตรการบริหารความ

เส่ียงระดบัองคก์รแนว COSO-ERM (2554) , หลกัสูตรการควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน (2554) 

 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเขา้ใจในการดาํเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี จึงมีความเหมาะสมและ

เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว   ขอ้มลูของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบท่ี  3-2 

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าไดดู้แลใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในมีวฒิุ

การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติังานแลว้  

 (3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการ

บริหารงานบุคลากรของบริษทั โดยผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงไดเ้ห็นชอบกบัการแต่งตั้งดงักล่าว 
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12. รายการระหว่างกนั   

       ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาไม่มีการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ปใชก้บับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม 

        บริษทัมีรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยรายการท่ีซ้ือขายกนั ผูส้อบบญัชีของบริษทั ได้

อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2560  ขอ้ท่ี 27  หนา้ท่ี 54 - 56 ว่ารายการซ้ือจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกนัในปริมาณ

มากเพ่ือลดตน้ทุน  รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกาํหนดจากตน้ทุนสินคา้บวกกาํไรส่วนเพ่ิม ค่า

สิทธิจ่ายใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหกัดว้ยค่าวตัถุดิบนาํเขา้จากบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนันั้น  ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืน คิดค่าบริการกนัตามเกณฑร์ายการคา้ตามปกติ

ธุรกิจ  ยอดคา้งชาํระของค่าสิทธิ   ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืนแสดงเป็นรายการเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดของรายการดงักล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.รายการระหว่างบริษทั กบั บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการถือหุน้ มีกรรมการร่วมกนั 

ช่ือบริษทั 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2559 และ

ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2560 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผลของ

รายการ 

1. บริษทั สแตนเลย์
อิเลคทริค จาํกดั 

1. เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทั 
สแตนเลย ์อิเลค็ทริค 
โฮลด้ิง เอเชีย แปซิฟิค  
พีทีอี ซ่ึงเป็นผู ้
ถอืหุน้ของบริษทัร้อย
ละ31.89 
2. มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 
 - นายคะซึโทชิ อโีนะ 
 - นายโทรุ  ทานาเบะ 

1. การซ้ือวตัถุดิบ 
สินคา้ และอปุกรณ์  
 
 
 
 
2. การขายสินคา้  
 
 
 
 
 
 
3.ค่าสิทธิ  บริษทัจ่ายค่า
สิทธิ ในอตัราร้อยละ 3 
ของยอดขายสุทธิ คือ 
ยอดขายสินคา้ของ
บริษทั หกั ดว้ยมูลค่า
วตัถุดิบท่ีซ้ือจากกลุ่ม 
สแตนเลย ์  
 
4.ค่าออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑ ์
บริษทัจ่ายใหใ้นกรณีท่ี
บริษทัใหอ้อกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑ์ 
 

มูลค่าซ้ือ    762.00 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 170.40 ลา้นบาท 
 
 
 
 
มูลค่าขาย    51.42 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง    4.12  ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า       262.39   ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า        57.37   ลา้นบาท 
 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
เป็นแหล่งผลิตเดียวกนัใชใ้นกลุ่ม 
สแตนเลย ์ 
ราคาท่ีซ้ือเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ใชเ้ป็น
แหล่งผลิตเดียวกนัใชใ้นกลุ่ม 
สแตนเลย ์ 
ราคาท่ีขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัตามสัญญาความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคโดยใชแ้นวปฏิบติั
เดียวกนัในกลุ่มสแตนเลย ์ 
 
 
 
 
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
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ช่ือบริษทั 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2559 และ

ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2560 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผลของ

รายการ 

  

 

5. ค่าวิชาการดา้น
เทคนิค บริษทัจ่ายให้
จากการท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเทคนิคมาถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการผลิต 
 
6. ค่าใชจ่้ายฝึกอบรม 
บริษทัจ่ายใหจ้าการส่ง
พนกังานของบริษทัไป
ฝึกงานท่ี บริษทั สแตน
เลยอ์ิเลคทริค จาํกดั  
 
7.ค่าคอมมิชชัน่  บริษทั
จ่ายใหจ้ากการเป็น
ตวัแทนติดต่อลูกคา้ 
 
8. รายไดอ้ื่น ๆ 
 

 
 

มูลค่า       8.38       ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า      13.77      ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า       20.03    ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า        1.03      ลา้นบาท 
 
 
 

เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 

2.บริษทั ลาว 
สแตนเลย ์จาํกดั 
 
 

1.บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 50 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 

 -นายอภิชาต  
     ลี้อิสสระนุกูล 
 -นายโคอิจิ  
    นางาโนะ 

1.การขายสินคา้ 
 
 
 
 
2.รายไดอ้ื่น ๆ  
 
 
 
3.รายไดค่้าสิทธิ 

มูลค่าขาย  362.29 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  83.25 ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า         1.47     ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า        0.88      ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกจิ 
 
เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 

3. บริษทั เวียดนาม 
สแตนเลย ์อิเลคทริค  
จาํกดั 

1. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั   
 คือ บริษทั สแตนเลย์
อเิลคทริค จาํกดั  
ถอืหุน้ร้อยละ 50 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 
- นายอภิชาต  
ลี้อิสสระนุกูล  
- นายโทรุ ทานาเบะ 

1.การซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ  274.97   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  77.42  ลา้นบาท 
 
 
 
 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
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ช่ือบริษทั 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2559 และ

ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2560 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผลของ

รายการ 

 3. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 20 

2.การขายสินคา้ 
 
 
 
3.ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

มูลค่าขาย   11.63  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   1.97   ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า          0.04    ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์

4.บริษทั เอเชียน 
สแตนเลย ์อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

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  
 
 
 
3.ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ    811.30 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   83.98 ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย   4.53    ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  1.02    ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า      0.11        ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์

5.PT.Indonesia 
Stanley Electric 

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

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้  
 
 
 
3.รายไดอ้ื่นๆ  
 
 
4. ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 

มูลค่าซ้ือ    10.89   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   0.19   ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย  332.11 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  41.65  ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า         0.26     ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า         0.10     ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นไปตามปกติธุรกจิ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
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ช่ือบริษทั 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2559 และ

ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2560 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผลของ

รายการ 

6.บริษทั ศิริวิทย ์ 
สแตนเลย ์จาํกดั 
 
 

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

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2. รายการขายวตัถุดิบ  
 
 
 
3. ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

 
 

มูลค่าซ้ือ   347.75  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  33.96  ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย   11.35  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  0.13   ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า          0.10    ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
 

7. บริษทั อีโนเว รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

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

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ มูลค่าซ้ือ    13.72   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   2.16   ลา้นบาท 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 
 
 
 

8. บริษทั สิทธิผล 
1919 จาํกดั  
 
 
 
 

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

1. รายการขายสินคา้ 
 

มูลค่าขาย  164.05 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  45.51 ลา้นบาท 
 
 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
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                                               บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

ช่ือบริษทั 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2559 และ

ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2560 

ความจาํเป็นและสมเหตุสมผลของ

รายการ 

9. บริษทั ลูแมก็ซ์ 
อนิดสัทร้ี  จาํกดั  
 
 
 

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

1. รายการซ้ือสินคา้ 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้ 
 
 
 
3.ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ     0.10    ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  1.19    ลา้นบาท 
 
 
มูลค่าขาย  68.43   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 37.41  ลา้นบาท  
 
 
มูลค่า          2.14   ลา้นบาท 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการ ทาํรายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
 

10. บริษทั 
สาํนกังานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล 
จาํกดั  
 

1.มีกรรมการร่วมกนั  
1 ท่าน    คือ 
  - นายพิจารณ์  
       สุขภารังษ ี
    

1. รายการบริการดา้น
กฎหมาย 
 

มูลค่า         1.48     ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  0.11    ลา้นบาท 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการทาํรายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 

1. รายการระหว่างบริษทั กบั บริษทัท่ี บริษทัสแตนเลย ์อิเลคทริค เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ร้อยละ 100)  

ของ บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั    ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนัเป็นไปในรูปแบบของการซ้ือและขายสินคา้หรือวตัถุดิบ ซ่ึงสินคา้ท่ีซ้ือขายระหว่างกนัเป็นสินคา้ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ มีวตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นแหล่งผลิตเดียวกนั และใชใ้นกลุ่มสแตนเลย ์ราคาท่ีซ้ือขายเป็นราคาปกติธุรกิจ 

และใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

ช่ือบริษทั มูลค่ารายการปี 2559 ยอดคงคา้ง ณ 31 มีนาคม 2560 

1.Guangzhou Stanley Electric  (China) 

 

มูลค่าซ้ือ              155.35         ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                 4.61         ลา้นบาท  

รายไดอ้ื่น ๆ มูลค่า   0.07         ลา้นบาท 

                          39.38          ลา้นบาท 

                           0.42           ลา้นบาท 

                           0.17           ลา้นบาท 

2.Stanley Electric (Asia Pacific)  (Taiwan) 

 

มูลค่าซ้ือ                  0.18         ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                 0.83         ลา้นบาท 

                               -            ลา้นบาท 

                           0.05           ลา้นบาท 

3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซ้ือ                 76.86        ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                -                ลา้นบาท  

                          14.20          ลา้นบาท 

                               -            ลา้นบาท 

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

 

มูลค่าซ้ือ                1.05           ลา้นบาท 

มูลค่าขาย             105.69         ลา้นบาท  

รายไดอ้ื่น ๆ            0.09          ลา้นบาท 

                          0.02            ลา้นบาท 

                          0.50            ลา้นบาท 

                          0.14            ลา้นบาท 

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

 

มูลค่าซ้ือ                 0.79          ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                0.33          ลา้นบาท  

                           0.19           ลา้นบาท 

                           1.21           ลา้นบาท  
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                                               บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                                  แบบ 56-1 

ช่ือบริษทั มูลค่ารายการปี 2559 ยอดคงคา้ง ณ 31 มีนาคม 2560 

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

มูลค่าขาย                 0.02         ลา้นบาท  

                               -             ลา้นบาท 

                               -             ลา้นบาท 

7.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd. 

 

มูลค่าซ้ือ                  4.95         ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                      -          ลา้นบาท  

                            0.50          ลา้นบาท 

                                -            ลา้นบาท 

8.Stanley Electric Hungary Co.,Ltd. 

 

มูลค่าซ้ือ                       -          ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                  0.05        ลา้นบาท  

                                -            ลา้นบาท 

                              0.01        ลา้นบาท 

9.Stanley Electric Do Brazil LTDA 

 

มูลค่าซ้ือ                   0.14        ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                  6.64        ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 

                                -            ลา้นบาท 

10.Stanley Iwaki Works Ltd. 

 

มูลค่าซ้ือ                   0.03        ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                  3.08        ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 

         -           ลา้นบาท 

11.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong 

 

มูลค่าซ้ือ                   0.11        ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                      -          ลา้นบาท  

       0.02        ลา้นบาท 

         -           ลา้นบาท 

12.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. 

 

มูลค่าซ้ือ                   1.20        ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                12.86        ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 

       2.21        ลา้นบาท 

13.Chongqing Hua Yu Stanley  

 

มูลค่าซ้ือ                      -          ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                     -           ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 

         -           ลา้นบาท 

14.Tianjin Stanley Electric Technology 

Co,Ltd  

มูลค่าซ้ือ                  0.93         ลา้นบาท 

มูลค่าขาย                 0.81         ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 

         -           ลา้นบาท 

การอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัในปี 2559 เป็นประเภทรายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบติั

บริษทัใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาท่ีซ้ือ การตั้ง

ราคาขายจากตน้ทุนสินคา้บวกกาํไรส่วนเพ่ิม ทั้งน้ี การทาํรายการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ

คณะกรรมการบริหาร 

นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัจะยงัดาํเนินต่อไป เน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือขายเป็นลกัษณะเฉพาะใชใ้น

กลุ่ม และราคาซ้ือขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กาํหนดจากตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  อยา่งไรก็ตาม การทาํรายการ

ระหว่างกนัอยูภ่ายใตน้โยบายในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการซ้ือ – การขายสินคา้และทรัพยสิ์น ท่ีบริษทัประกาศใช้

ตั้งแต่ปี 2547  และหากเป็นกรณีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากนโยบายน้ีบริษทัจะถือปฏิบติัตามระเบียบของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกนัของบริษทัในรอบปี 2559  มีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซ่ึงเป็นรายการท่ีซ้ือขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นรายการคา้

ตามปกติธุรกิจ 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั         

(1)  ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุป ผลดาํเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา     

  ก) รายงานการสอบบญัชีทั้ง 3 ปีท่ีผา่นมา รับรองว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

  ข)  ตารางสรุปงบการเงิน         

งบแสดงฐานะการเงิน 

                                                 ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558  ถึง 31 มนีาคม 2560     

                                                                                (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)          (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 

 31 มี.ค. 2560 (%) 31 มี.ค. 2559 (%) 31 มี.ค. 2558 (%) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,085,635 7.15 1,839,888 12.77 2,350,313 17.68 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด  3,836,984 25.27 2,120,000 14.72 727,358 5.47 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธิ  2,052,025 13.52 2,262,189 15.70 1,884,060 14.17 

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 721,737 4.75 772,442 5.36 939,180 7.06 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

33,874 0.22 20,696 0.14 - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน  - - 35,804  0.25 35,804 0.27 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 7,813 0.05 8,485 0.06 10,291 0.08 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,738,068 50.96 7,059,504 49.00 5,947,007 44.73 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 36,892 0.24 14,858  0.10 -  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน 35,805 0.24 - - -  

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,048,232 6.90 931,423 6.46 728,045 5.48 

เงินลงทุนระยะยาว  สุทธิ  114,161 0.75 112,681 0.78 138,380 1.04 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  5,460,123 35.96 5,536,093 38.43 5,823,148 43.80 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 720,009 4.74 731,687 5.08 633,700 4.77 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ 32,541 0.21 21,024 0.15 23,625 0.18 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,447,763 49.04 7,347,766 51.00 7,346,898 55.27 

รวมสินทรัพย์    15,185,831 100.00 14,407,271 100.00 13,293,905 100.00 

 

 



 
    

60 

 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558 ถึง 31  มนีาคม 2560 
             

                                                                          (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)    (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 

 31 มี.ค. 2560 (%) 31 มี.ค. 2559 (%) 31 มี.ค. 2558 (%) 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ       

หน้ีสินหมุนเวียน        

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอื่น 457,450 3.02 515,856 3.58 499,825 3.76 

เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 423,590 2.79 428,297 2.97 370,910 2.79 

เจา้หน้ีอื่น  - บริษทัอื่น 151,036 0.99 176,226 1.22 154,773 1.16 

เจา้หน้ีอื่น – บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 129,660 0.85 141,174 0.98 148,707 1.12 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 126,654 0.83 124,546 0.86 159,832 1.20 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 259,846 1.72 257,133 1.78 217,340 1.64 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,548,236 10.20 1,643,232 11.41 1,551,388 11.67 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 

ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 

 หลงัออกจากงาน 

111,787 

 

184,331 

0.74 

 

1.21 

92,780 

 

163,313 

0.64 

 

1.13 

59,977 

 

143,208 

0.45 

 

1.08 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 296,118 1.95 256,093 1.77 203,186 1.53 

รวมหน้ีสิน 1,844,354 12.15 1,899,326 13.18 1,754,574 13.20 

ส่วนของเจ้าของ       

          ทุนเรือนหุน้ 383,125 2.52 383,125 2.66 383,125 2.88 

          ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 504,250 3.32 504,250 3.50 504,250 3.79 

          สาํรองตามกฎหมาย 38,313 0.25 38,313 0.27 38,313 0.29 

          กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,512,867 82.40 11,624,962 80.69 10,689,308 80.41 

          องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (97,077) (0.64) (42,704) (0.30) (75,664) (0.57) 

รวมส่วนของเจ้าของ 13,341,478 87.85 12,507,945 86.82 11,539,331 86.80 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 15,185,832 100.00 14,407,271 100.00 13,293,905 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ * (บาท) 174.11  163.24  150.59  

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) 5.00  5.00  5.00  

จาํนวนหุน้สามญัปลายงวด (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั  (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  

 

* คาํนวณโดยใชจ้าํนวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั’ 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558  ถึง 31 มนีาคม 2560                                                                                                                                                         

                                                                                 (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)        (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 

 31 มี.ค. 2560 (%) 31 มี.ค. 2559 (%) 31 มี.ค. 2558 (%) 

   รายได้       

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 11,024,797 100.00 10,672,224 100.00 9,523,829 100.00 

        เงินปันผลรับ 23,418 0.22 9,376 0.09 10,851 0.11 

       กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน สุทธิ 21,100 0.19 19,371 0.18 22,474 0.24 

       กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - - 261,911 2.45 - - 

        รายไดอ้ื่น 141,456 1.28 146,643 1.37 255,920 2.69 

               รวมรายได้ 11,210,771 101.69 10,962,882 104.09 9,813,074 103.04 

        ตน้ทุนขาย 9,087,201 82.42 8,929,410 83.67 7,808,825 81.99 

        ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร 799,007 7.25 774,854 7.26 727,656 7.64 

                รวมค่าใช้จ่าย 9,886,208 89.67 9,704,264 90.93 8,536,481 89.63 

        กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,324,563 12.01 1,405,261 13.17 1,276,593 13.40 

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 255,720 2.32 217,352 2.04 168,534 1.77 

        กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,580,284 1433 1,622,612 15.20 1,445,127 15.17 

        ภาษีเงินได ้  309,516 2.81 319,172 2.99 287,480 3.02 

        กาํไรสุทธิ สาํหรับปี 1,270,768 11.53 1,303,440 12.21 1,157,648 12.16 

        กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 16.58  17.01  15.11  

        มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 5  5  5  

        จาํนวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  

 

ผูส้อบบญัชี นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล 

     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4474  

    บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558  ถึง 31 มีนาคม 2560 
                                                                                      (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)   (หน่วย : พนับาท) 

 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 

 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :    

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,580,284 1,622,612 1,445,127 

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี    

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,198,169 1,227,311 1,146,172 

   ดอกเบ้ียรับ (64,876) (55,112) (42,369) 

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  - (261,911) - 

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (255,720) (217,352) (168,534) 

   รายไดเ้งินปันผลรับ – เงินลงทุนระยะยาว (23,418) (9,376) (10,851) 

   กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  สุทธิ (989) (3,623) (96,331) 

  (กลบัรายการ) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 26,756 9,514 (636) 

   (กลบัรายการ) ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินคา้ 

    คงเหลือท่ีจะไดรั้บตํ่ากว่าราคาทุน 

7,533 (3,002) (11,936) 

  (กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสินเงินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 22,843 23,120 (257) 

   กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน สุทธิ 374 (184) (566) 

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

   ดาํเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

2,490,956 2,331,998 2,259,818 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 192,193 (412,611) (208,178) 

   สินคา้คงเหลือ 43,172 169,739 (197,847) 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 672 1,806 (3,911) 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (11,518) (12,257) (2,746) 

   เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอื่น (58,407) 16,031 39,578 

   เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (4,706) 57,386 138,278 

   เจา้หน้ีอื่น – บริษทัอื่น (14,431) 2,499 (62,431) 

   เจา้หน้ีอื่น – กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (11,073) (7,383) 34,838 

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - - (12,085) 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

   จ่ายค่าตอบแทนพนกังานภายหลงัออกจากงาน 

2,713 

(1,826) 

39,793 

(3,015) 

(6,541) 

(726) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,627,746 2,200,432 1,978,047 

    - รับดอกเบ้ีย 19,143 19,452 34,936 

    - จ่ายภาษีเงินได ้ (274,807) (329,896) (275,745) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,372,082 1,889,988 1,737,238 
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558 ถึง 31 มนีาคม 2560 

                                                                                  (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)         (หน่วย : พนับาท) 

  ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 

 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :    

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (55,494) (46,231) - 

เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 20,281 29,785 - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (960,557) (740,366) (1,013,844) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,792 4,470 207,730 

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 

33,136 

- 

32,835 

290,000 

5,489 

- 

เงินปันผลรับ    

  - เงินลงทุนในบริษทัร่วม 73,278 59,880 42,746 

  - เงินลงทุนระยะยาว 23,418 9,376 10,851 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (161,967) (279,920) (281,134) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 5,531,400 4,987,000 1,003,000 

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด (7,248,384) (6,379,642) (1,570,445) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,743,097) (2,032,812) (1,595,606) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :    

เงินปันผลจ่าย (382,863) (367,786) (459,060) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (382,863) (367,786) (459,060) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (753,878) (510,610) (317,428) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,839,888 2,350,313 2,667,175 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน (374) 184 566 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,085,635 1,839,888 2,350,313 

 

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด 

ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจาการซ้ืออาคาร อุปกรณ์                                               54,204                     65,405                 46,602 

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

เงินปันผลคา้งรับ-เงินลงทุนในบริษทัร่วม                                        -                         3,813                10,000                           
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(

ค)  ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั       

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

อตัราส่วนทางการเงิน 

                                                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

  ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 

  31 มี.ค.2560 31 มี.ค.2559 31 มี.ค.2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.00 4.30 3.83 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.50 3.80 3.20 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.49 1.34 1.14 

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) 5.11 5.12 4.30 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 70.45 70.31 83.72 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 104.93 106.04 108.36 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 3.43 3.39 3.32 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.50 7.74 9.99 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 48.00 46.51 36.04 

Cash Cycle (วนั) 25.88 27.19 51.00 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 17.57 16.33 18.01 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 

อตัรากาํไรอ่ืน 

(%) 

(%) 

12.01 

-** 

13.17 

-*** 

13.40 

-*** 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 179.08 133.32 136.08 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 11.34 11.73 11.80 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 9.83 10.84 10.35 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 8.59 9.41 8.97 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 41.67 47.69 36.51 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.76 1.96 0.76 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.14 0.15 0.15 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) -** -** -** 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.76 0.79 0.85 

(CASH BASIS)     

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)       * 32.68 34.53 
*     รออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2560  และ คาํนวณจากงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

   * * บริษทัไม่มีดอกเบ้ียจ่าย       *** บริษทัไม่มีกาํไรอื่น ท่ีไม่ไดม้าจากการดาํเนินงาน 
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ         

14.1 วเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน  

              ปี 2559   บริษทัฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยและกาํไรจากการดาํเนินงานลดลงจากปีท่ีผา่นมา โดยรายได้

จากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.30  และรายไดอ่ื้นๆ ลดลงร้อยละ  57.47 เน่ืองจากปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเงิน

ลงทุนในบริษทั ซมัไฮเทคส์ จาํกดั  บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานลดลงร้อยละ 5.74   เป็นไปตามทิศทางของ

ภาคอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละเศรษฐกิจในประเทศ ท่ียงัคงซบเซาต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2556 โดยยอดขายรถยนตใ์นประเทศ 

ลดลงร้อยละ 4 และยอดขายส่งออกลดลงร้อยละ 1  ส่วนยอดขายรถจกัรยานยนต ์ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ร้อยละ 4  จากปีท่ี

ผา่นมา  

ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากาํไร    

ในปี  2559  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 11,024.80  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  352.57  

ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.30   โดยรายละเอียดการขายเป็นดงัน้ี   

  ยอดขายในประเทศ 7,428.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.38 ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 2.63 เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัอุตสาหกรรม  และยอดขายต่างประเทศ 3,595.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.62 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 18.19    

ยอดขายตามประเภทของผลิตภณัฑ ์สดัส่วนเป็นดงัน้ี หลอดไฟ ร้อยละ 5.69 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.21 

โคมไฟยานยนต ์ร้อยละ 89.49  เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 6.44 แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์ ร้อยละ 4.82 ลดลงจาก

ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 30.23  โดยเป็นการขายใหก้บับริษทัในกลุ่มสแตนเลยโ์ดยการขายแต่ละปีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ

บริษทัในกลุ่มสแตนเลยเ์ป็นหลกั  

บริษทัมีรายไดอ่ื้น ๆ รวม 185.97 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 57.47 เน่ืองจากปีท่ีผา่นมามีการขายเงิน

ลงทุนในบริษทั ซมัไฮเทคส์ จาํกดั  จาํนวน 261.91 ลา้นบาท โดยรายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย รายไดเ้งินปันผล กาํไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 
ดา้นค่าใชจ่้าย บริษทัมีตน้ทุนขาย 9,087.20 ลา้นบาท คิดเป็น 82% ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 

1.77  ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนนอ้ยกวา่สดัส่วนของยอดขาย เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมามีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ค่อนขา้งมาก ราคา

ขายโดยเฉล่ียดีข้ึน  ตลอดจนบริษทัใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมตน้ทุนในทุกๆ ดา้นเป็นอยา่งมาก ส่งผลใหมี้กาํไร

ขั้นตน้ 1,937.60 ลา้นบาท คิดเป็น 18% ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นร้อยละ  11.18         
สาํหรับค่าใชจ่้ายดา้นการขายและบริหาร 799.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี

ผา่นมาร้อยละ 3.12    

บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 1,324.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.01  ของยอดขาย ลดลงร้อยละ 5.74 จาก

ปีท่ีผา่นมา  
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ในส่วนกาํไรสุทธิ 1,270.77  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.53 ของยอดขาย ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.51 

กาํไรโดยรวมลดลงเน่ืองจากรายไดร้วมของบริษทัลดลงจากรายไดอ่ื้นๆในส่วนของกาํไรจากการขายเงินลงทุน 

ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น  

สินทรัพย ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษทัมีสินทรัพยร์วม 15,185.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 5.40  ซ่ึงมี

รายการดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยห์มุนเวียน 7,738.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.96 ของสินทรัพยร์วม เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.61 จาก เงิน

ลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด  3,836.98  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80.99 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน

และเงินฝากธนาคาร ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  

สินคา้คงเหลือสุทธิ 721.74 ลา้นบาท  ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 6.56  โดยส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างผลิต 

ร้อยละ 43.82 วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ ร้อยละ 35.95 และสินคา้สาํเร็จรูป ร้อยละ 11.33  โดยบริษทัมีนโยบายดา้นการ

ผลิตสินคา้ใหท้นัความตอ้งการของลกูคา้แต่ไม่เก็บสินคา้ไวเ้ป็นจาํนวนมากเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และมีการปรับสินคา้

ลา้สมยั จาํนวน 29.81 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ   

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,447.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.04 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.36 โดยมี ท่ีดิน อาคาร และ 

อุปกรณ์ สุทธิ 5,460.12 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 1.37   โดยบริษทัชะลอการลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร 

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ลดลง  และเน่ืองจากบริษทัมีกาํไรลดลงจึงส่งผลใหมี้อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมร้อยละ  8.59 ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ท่ีมีอตัราร้อยละ 9.47  อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถ์าวรร้อยละ  41.67 ลดลงจากปีท่ีผา่นมา ท่ีมีอตัราร้อยละ 47.69  ส่วนอตัราการหมุนของสินทรัพย ์0.76 เท่า 

ลดลงเลก็นอ้ยจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 0.80  เท่า  

 

หน้ีสิน  

บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,844.35  ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ  2.89  จากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนจากซ้ือต่างประเทศมาเป็นซ้ือในประเทศมากข้ึน (Localization)   ทาํใหต้น้ทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งไดม้าก   ทั้งน้ี บริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 7.50  เท่า ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่น

มาท่ีมีอตัรา 7.74 เท่า   

 

  ส่วนของเจา้ของ 

 บริษทัมีส่วนของเจา้ของ 13,341.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 6.66 และส่งผลใหมี้อตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 9.83  ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 10.35%                
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน  

             บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 1,085.63 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 40.99                                                           

โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 5 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูง  โดยแยกเป็นเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,372.08 ลา้น

บาท  เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2,743.10 ลา้นบาท และกิจกรรมจดัหาเงินโดย บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 382.86 

ลา้นบาท  

 บริษทัยงัคงมีการลงทุนในการปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ แต่เป็นการลงทุนท่ีลดลง

ตามสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ชะลอตวั  และลงทุนเพ่ิมข้ึนในส่วนแม่พิมพ ์ เพ่ือรองรับการผลิตผลิตภณัฑ์

ใหม่ ท่ียงัคงมีต่อเน่ือง   

 

ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

บริษทัยงัคงยดึนโยบายการใชก้ระแสเงินสดของบริษทัในการลงทุนและใชจ่้ายในบริษทั  ไม่เนน้การกูย้มื ในปี

ท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีภาระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจ่าย  หน้ีสินของบริษทัมีเพียงเจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินทางการคา้ ตามปกติ

ของการประกอบธุรกิจ  บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.14 เท่า ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัรา 0.15 เท่าซ่ึง

ถือว่านอ้ยมากเน่ืองจากบริษทัมีภาระหน้ีสินนอ้ยมาก 

 

14.2 ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ที่อาจมผีลต่อฐานะการเงินหรือการดําเนนิงานอย่างมนีัยสําคญัในอนาคต 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัโดยตรง 

ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศยงัคงซบเซาต่อเน่ือง ทาํใหก้ารผลิตและจาํหน่ายยานยนตย์งัลดลง 

แต่มีแนวโนม้ท่ีดีดา้นตลาดจกัรยานยนต ์ บริษทัยงัคงพยายามใชม้าตรการลดค่าใชจ่้ายต่างๆ และชะลอการลงทุน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

บริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยลกูคา้ยงัคงมี

แผนการออกผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงบริษทัยงัคงไดรั้บความไวว้างใจในการไดรั้บผลิตอุปกรณ์โคมไฟโดย

ตลอด 

 



 

   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

            

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง 

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็น 

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฎิบติัตามระบบ

ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ 

บริษทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้ง

แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกลู เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษทัไดรั้บรอง

ความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

        

 ช่ือ          ตาํแหน่ง    ลายมอืช่ือ 

         

นายอภิชาต   ล้ีอิสสระนุกลู ประธานกรรมการ   ………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

ช่ือ                                ตาํแหน่ง                          ลายมอืช่ือ  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ   นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู ประธานกรรมการ          ………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

1.1 ขอ้มลูกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั  

 

1.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

 

 

 ประวติัอบรม 

 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั  

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 

ประธานกรรมการ และ ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร 

ปี 2531 

54 ปี 

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (วิศวกรรมอุตสาหการ)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 

ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ประกาศนียบตัร  Director Certificate Program  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 

สถาบนัวิทยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม (วธอ)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

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 ์โฮลดิ้ง  

พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการบริหาร  

                                    บจก. เอเช่ียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล  

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 – 2559        กรรมการ   สมาคมบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อเิลคทริค 

พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก. โททาล ออยล ์ (ประเทศไทย) 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน  

                                    บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายโคอิจิ นางาโนะ 

ประธานกรรมการบริหาร 

3 กรกฎาคม 2552 

57 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   บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อเิลคทริค  

พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   ประธานกิตติมศกัด์ิ    บจก. ลาวสแตนเลย ์

 

3.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

ประวติัอบรม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล 

กรรมการ 

ปี 2526 

57 ปี 

ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ – การคา้ สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม  ,  

Nanzan University ,  JAPAN 

ประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program    

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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 ์โฮลดิ้ง  

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 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  

 

ประวติัอบรม 

 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 

กรรมการ 

ปี 2526 

56  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  กรรมการท่ีปรึกษา   Babson College , MA , U.S.A 

พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร ประเภทผูท้รงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์    

                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 



 

 

 

5.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  

ประวติัอบรม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 

กรรมการ 

ปี 2533 

50  ปี  

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาพาณิชยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program   

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2.82% 

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 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ 

กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

1 มิถุนายน 2559 

57 ปี 

ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

พ.ศ.2526 – 2546     แผนกควบคุมคุณภาพ  โรงงานฮาตาโนะ บจก.สแตนเลยอ์เิลคทริค 

พ.ศ.2546 – 2550     ผูจ้ดัการ แผนกพฒันาและบริหารจดัการ โรงงานฮาตาโนะ 

                                บจก.สแตนเลยอ์เิลคทริค 

พ.ศ.2550 – 2552     ผูจ้ดัการ  แผนกควบคุมผลิตภณัฑใ์หม่ โรงงานฮาตาโนะ 

                                บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  



พ.ศ.2552 – 2558     ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

                                บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2558 – 2559     รองผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ 

                                 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  

 

 

 

7.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายโทรุ  ทานาเบะ 

กรรมการ 

28  มิถุนายน 2555 

58 ปี 

ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  Hosei University  JAPAN 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

พ.ศ.2553 – 2554      กรรมการ Integrated Components Division Superintendent 

                                 บจก. สแตนเลยอ์เิลคทริค  

พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ Research & Development & Technology  

                                  Superintendent        บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. เอสแอล ไลทต้ิ์ง คอร์ปอเรชัน่  

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย ์ 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์เิลคทริค ยเูอส  

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.ไอไอ สแตนเลย ์ 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลยอ์ินเตอร์เนชัน่แนล 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค เทรดด้ิง (เซินเจ้ิน) 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  โคเรีย 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค) 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดสัทรี 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค 

พ.ศ.2558-ปัจจุบนั     กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย ์อเิลคทริค เทคโนโลย ี 

 

 

 

 

 



 

 

8.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายคะซึโทชิ  อีโนะ 

กรรมการ 

4 กรกฎาคม 2557 

56  ปี 

ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์  การจดัการอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยันิฮอน  ประเทศญ่ีปุ่น,  

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

พ.ศ.  2528 - 2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี   บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค  

พ.ศ.  2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    บจก.สแตนเลย ์พีเอแอล  

พ.ศ.  2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  

                                   บจก. สแตนเลยอ์เิลค็ทริค โฮลด้ิง ออฟ  อเมริกา   

                                   ประธานกรรมการบริหาร  บจก. สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง ยโุรป                                      

                                   ประธานกรรมการบริหาร   

                                   บจก.สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี  

                                   ประธานกรรมการบริหาร   

                                   บจก.สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค (ไชน่า) อินเวสเมน้ท ์   

พ.ศ.  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  และ Chief Corporate Management Officer 

                                   บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  

พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า               

 

 

 

9.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  

 

ประวติัอบรม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

 

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ 

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15 ตุลาคม 2542 

67 ปี 

ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์  Kyoto University   JAPAN 

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์  Kyoto University  JAPAN 

ประกาศนียบตัร   Director Certification Program  , Audit Committee Program  -  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

พ.ศ.2518 – 2550       อาจารยป์ระจาํภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ.2540 – 2557       กรรมการบริหาร   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    

                                   บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  

พ.ศ.2550 – 2557        อธิการบดี   สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น 

พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

 

 

10.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  

 

 

 

ประวติัอบรม 

 

 

 

 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา 

กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

31 มีนาคม 2543 

69 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 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

 ประวติัอบรม 

 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

7  มิถุนายน 2553 

71 ปี 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  Louisiana Tech University  USA. 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร Director Certification Program   , Audit Committee Program 

Financial Statements for Director  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

พ.ศ.2511 –  2513     วิศวกร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 พ.ศ.2515 – 2549    บรรจุนายช่างโท  กองตรวจสอบ 

                                 ผูอ้าํนวยการ  หน่วยพฒันาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม                                                                           

                                 ผูอ้าํนวยการ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อีเลคโทรนิคส์และไฟฟ้า     

                                 ผูอ้าํนวยการ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา  ,  

                                 ผูช่้วยเลขาธิการ                                    

                                 ท่ีปรึกษาการลงทุน   

                                 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร      

พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทุน       

พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

                                 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั กรรมการติดตามงานและประเมินผลดาํเนินงาน 

                                 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

  

12.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  

 

 

ประวติัอบรม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

นายพิจารณ์  สุขภารังษ ี

กรรมการอิสระ 

7 มิถุนายน 2553 

56 ปี 

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์   University of Warwick , ENGLAND 

ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์  University of London ,  ENGLAND 

ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร Director Certification Program   

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 

ไม่มี  

ไม่มี 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

พ.ศ.2530 –  2548    ทนายความ / ทนายความหุน้ส่วน    บจก. ท่ีปรึกษากฎหมายสากล 

พ.ศ.2548 – 2558  กรรมการ    บจก. สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี  

พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ      บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า       

พ.ศ.2558 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ      บจก. สาํนกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 

 

 

13.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายฮิเดกิ  มตัสึอิ        

ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานการตลาด 

22  พฤษภาคม  2558 

53 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 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา 

ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ ์

1 กุมภาพนัธ์ 2560 

 50 ปี 

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University ,  JAPAN 

 

ไม่มี 

ไม่มี  

พ.ศ.2533 -  2542     โรงงานแม่พิมพ ์ , สาํนกังานวิจยัดา้นเทคโนโลยกีารผลิต ,  

                                 สาํนกังานวิจยัดา้นฟิสิกส์และเคมี     บจก. สแตนเลย ์อิเลคทริค  

พ.ศ.2542 – 2553     หวัหนา้แผนก โรงงานแม่พิมพ ์, สาํนกัวจิยัและพฒันาการออกแบบ , 

                                สาํนกังานเทคโนโลยกีารผลิตแม่พิมพ ์ บจก.สแตนเลยอ์เิลคทริค 

พ.ศ.2553 – 2556     ท่ีปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2556 – 2558     ผูจ้ดัการ ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2558 – 2560      ท่ีปรึกษาระดบัอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  

 

 



15.ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นายโคจิ  โคบายาชิ 

ผูจ้ดัการใหญ่ศูนยว์ิจยัและพฒันา 

5 กรกฎาคม 2556 

54 ปี  

ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei  University 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

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 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  

 

ประวติัอบรม 

 

 

 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี

ยอ้นหลงั 

นางสุดใจ  ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง 

เลขานุการบริษทั 

4 กรกฎาคม 2551 

58 ปี  

ปริญญาตรี สาขาบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี                    

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

Effective Minute Taking (EMT) 

Corporate Secretary Development Program  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Company Secretary Program  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ระบบทะเบียนกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

FTI Business Administration FIBA รุ่นท่ี 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 ท่ีปรึกษาส่วนงานบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

 

 

 

1.2 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการของบริษทั จะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผดิชอบ 

ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมของผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วน

ไดเ้สียตาม มาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่

วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั และ คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ดงัน้ี 

- ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูและในการ

ดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

- ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั ใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ 

- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สาํนกังาน กลต , ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 

และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและสาธารณชน ใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้นตามกฎหมาย 

- จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

- หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 



2. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัร่วม 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. นายทาดาโอะ  ซูซูมรูะ * /          

7. นายโทรุ  ทานาเบะ /  / /     / / 

8. นายคะซโึทช ิ อโีนะ /   /       

 9. นายกฤษดา  วศิวธรีานนท ์ /          

10. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา /          

11. นายสุชาต ิ พศิษิฐวานชิ /          

12. นายพจิารณ์  สุขภารงัษ ี /          

 
หมายเหตุ    / = กรรมการ  

X  = ประธานกรรมการ   

/ / = กรรมการบรหิาร  

* = กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทั   

** = กรรมการกติตมิศกัดิ ์

 

 

3.ขอ้มลูประวติัการถกูลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม 

กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัทุกท่านไม่เคยมีประวติักระทาํความผดิกฎหมายใดๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.1  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติท่ี

ประชุม คณะกรรมการบริษทั    เม่ือวนัท่ี  29 กรกฎาคม 2559   และไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้น  “กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ”  ซ่ึงไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์

2560 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 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 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีงวด วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบรวมทั้งส้ิน  9 คร้ัง โดย 4 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

และ 5 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม โดยกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกคร้ัง และไดแ้สดงความคิดเห็นรวมทั้งใหข้อ้ เสนอแนะอยา่งเป็น

อิสระ สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1.สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ

การเงินประจาํปีท่ีผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ก่อนนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยไดส้อบถามและรับฟังคาํช้ีแจงจากฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงิน 

และความถกูตอ้งครบถว้นเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลู ประจาํปีส้ินสุด 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี ว่างบการเงินดงักล่าวมีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2.สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบติังานหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และ เหมาะสม 

3.สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจาํปีตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติั ทั้งน้ีไม่พบ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือไดโ้ดยผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สงัเกต



 
 

ประการใดเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการ

ประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO 

4.สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญั ตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัประจาํปี 2559 

เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง   

5.สอบทานเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึง

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั

ในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

6.สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูของรายการดงักล่าว ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นรายการปกติธุรกิจ ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่า รายการ

คา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

7.พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปีบญัชี 2560 เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน  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 จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกบัการเสนอแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีดงัน้ี  

●   มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

● สาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั /     ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

  ●  ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

 

 



 
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าการดาํเนินงานของบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีงวด 

วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  ท่ีผา่นมา มีการรายงานขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบติั

ตามกฎหมายและ ขอ้กาํหนดต่างๆรวมทั้งการเปิดเผยขอ้มลูใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลต่าง ๆ อยา่งถกูตอ้ง มีการ

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้

 

  
 

 นายกฤษดา วิศวธีรานนท ์
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.2  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 
  

ช่ือ – นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ  

คุณวฒิุทางการศึกษา   

 

ประวติัอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

ความสมัพนัธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 

ปียอ้นหลงั 

นางนงเยาว ์ อภิรัมย ์

ผูจ้ดัการ สาํนกัตรวจสอบภายใน 

4 กรกฎาคม  2545 

51 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 สาํนกัตรวจสอบภายใน 

 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2556 –     ปัจจุบนั   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                       บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

     


	01_stanlytcover
	02_
	03_stanlyt2559 Part 1
	PPส่วนที่ 1

	04_stanlyt2559 Part 2 re
	05_stanlyt2559 Part 3
	บริษัทมีรายได้อื่น ๆ รวม 185.97 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 57.47 เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการขายเงินลงทุนในบริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด  จำนวน 261.91 ล้านบาท โดยรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้เงินปันผล กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
	ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขาย 9,087.20 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.77  ต้นทุนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสัดส่วนของยอดขาย เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ค่อนข้างมาก ราคาขายโดยเฉลี่ยดีขึ้น  ตลอดจนบริษัทให้ความสำคัญ...
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