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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย / กลยทุธ์ในการด าเนนิงานของบริษัท 
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตท่ี์มีคุณภาพระดบัสากล   โดย
มีเป้าหมายท่ีจะมุ่งมัน่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ โดยท่ีใหค้วามส าคญัและใหคุ้ณค่ากบัผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยา่งจริงใจ 
นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงานทางดา้น 
คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่ง การพฒันา ความปลอดภยัและมนุษยสมัพนัธ ์โดยการใชว้งจรการวางแผน การปฏิบติั 
และการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดก้  าหนดนโยบาย ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
จรรณยาบรรณของกรรมการและพนกังาน  โดยไดจ้ดัพิมพเ์ป็นเอกสารและแจกจ่ายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานเพ่ือรับทราบและน าไปปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง  ทั้งน้ีคณะกรรมการไดก้  าหนดแผนปีท่ีท าการทบทวนนโยบาย 
กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ 
 
 1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาที่ส าคญั 
 บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จ  ากดั (มหาชน)  จดทะเบียนและจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี  30 พฤษภาคม  
2523 เพื่อด าเนินธุรกิจการผลิต,  น าเขา้และจ าหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ใหแ้สงสว่างส าหรับยานพาหนะ โดยเป็น
กิจกรรมร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่นระหว่าง   บริษทั  เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)  จ  ากดั   (ปัจจุบนัคือ บริษทั สิทธิผล 1919 จ  ากดั)  
กบับริษทั  สแตนเลยอิ์เลคทริค จ  ากดั    ซ่ึงเป็นบริษทัฝ่ายญ่ีปุ่น   ประกอบดว้ย  โรงงานหลอดไฟ (Bulb),    โรงงาน
แม่พิมพโ์ลหะ  (Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp) 
 ช่วงปี 2523 – 2533  บริษทัลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟท่ี 1 และโรงงานแม่พิมพ ์  , 
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ส าหรับทุกโรงงานผลิต และไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท มาจนถึงทุน
จดทะเบียน 153 ลา้นบาท  
  ช่วงปี 2534 -2544   บริษทัไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สัง่รับหลกัทรัพยข์องบริษทั 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนสามารถท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยใชช่ื้อยอ่  
"STANLY"    และ บริษทัไดก่้อตั้งศูนยว์จิยัและพฒันา (Research and Development Center) โดยไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อท าการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  หลงัจากนั้น บริษทัไดมี้การร่วมลงทุนเพ่ือจดัตั้ง Lao 
Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd.   ,  PT.Indonesia  Stanley  Electric  และ มีการซ้ือหุน้
สามญัในบริษทั  อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  จ  ากดั  (มหาชน),   บริษทั ซมัไฮเทค จ  ากดั (ในปี 2558 บริษทัได้
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ขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บริษทั ซมัไฮเทค จ  ากดั) ,  บริษทั  ศริิวิทย ์สแตนเลย ์  จ  ากดั,  บริษทั ท็อป ไฮเทค 
จ  ากดั   และ  Lumax  Industries  Limited  ประเทศอินเดีย นอกจากน้ียงัมีการท าสญัญาความช่วยเหลือทางดา้น
เทคโนโลยกีบับริษทั  Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited  
ประเทศอินเดีย   
 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ลา้นบาท และลงทุนซ้ือท่ีดินบริเวณรอบบริษทัเพ่ิมเติม เพ่ือ
ก่อสร้างโรงงาน การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ    เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ   
 ช่วงปี 2545 – 2553 บริษทัไดก่้อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟท่ี4 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ  าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี (ในปี 2557 บริษทัไดข้ายอาคารโรงงานพร้อมท่ีดินใหก้บับริษทัพ้ืนท่ีขา้งเคียงเน่ืองจาก
ไม่ไดใ้ชง้านและเสียหายจากน ้ าท่วมในปี 2554)  และโรงงานผลิตโคมไฟท่ี 5 ในพ้ืนท่ีเดิม คือ อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี  
 ช่วงปี 2554 – 2556  จากอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยมีการพฒันาและเจริญเติบโตเป็นล าดบั แต่
ในช่วงปี 2554  เป็นตน้มา  มีความผนัผวนอยา่งมาก โดยปลายปี 2554 เกิดน ้ าท่วมหนกัในเขตภาคกลาง กระทบต่อ
ผูผ้ลิตยานยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนส่งผลใหก้ารผลิตหยดุชะงกัลง และในปี 2555 จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
กลบัมารวมถึงนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลกลบัมาท าใหม้ียอดขายและการผลิตรถยนตสู์งเป็นประวติัการณ์  
บริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ผูผ้ลิตรถยนตจ์  านวนมาก  ส่งผลใหผ้ลด าเนินงาน
ของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึนมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ท่ีผลิตโคมไฟส าหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังาน 
(ECO Car) ซ่ึงเป็นยานยนตท่ี์มียอดจ าหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตวัของตลาดยานยนต ์ 
 ช่วงปี 2557 – 2559 อุตสาหกรรมยานยนตป์รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากส่งมอบรถยนตจ์ากโครงการ
รถยนตค์นัแรกหมดลง  ความตอ้งการใชย้านยนตข์องผูบ้ริโภค ท่ีถูกใชล่้วงหนา้ไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตวั พืชผลการเกษตรไดผ้ลผลิตจ านวนนอ้ย  รายไดป้ระชาชนนอ้ยลงการใชจ่้ายก็นอ้ยลงตามไปดว้ย 
คงมีการส่งออก และยอดขายกลุ่มจกัรยานยนตท่ี์ยงัคงเติบโตไดเ้ลก็นอ้ย     ผูผ้ลิตยานยนตร์วมถึงบริษทัในฐานะ
ผูผ้ลิตช้ินส่วนจึงตอ้งพยายามอยา่งหนกัในการรักษาสถานการณ์และผลการด าเนินงาน   
 ช่วงปี 2560 - 2561 อุตสาหกรรมยานยนตก์ลบัสู่ภาวะฟ้ืนตวั ยอดขาย – ยอดผลิต รถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์ เพ่ิมข้ึนโดยตลอด โดยเป็นการขายในประเทศเป็นหลกั  ส่วนตลาดส่งออกยงัอยูใ่นระดบัชลอตวั 
เพ่ือเป็นการรองรับการผลิตท่ีจะเพ่ิมข้ึนและผลิตภณัฑโ์คมไฟรุ่นใหม่ๆ บริษทัไดล้งทุนขยายพ้ืนท่ีโรงงานผลิตโคม
ไฟท่ี 7 โดยจะเร่ิมผลิตไดใ้นปี 2562  และเร่ิมการก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟท่ี 8 ซ่ึงจะแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตไดใ้น
ปี 2563  
 ส าหรับทางดา้นการบริหาร นบัตั้งแต่บริษทัไดจ้ดัตั้งข้ึนจนกระทัง่บริษทัไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ การบริหารงานยงัคงอยูภ่ายใตผู้บ้ริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มี
การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั               
  
 
 



 
    

 

                                                            บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                            แบบ 56-1 

 
 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 บริษทัมีการประกอบธุรกิจในบริษทัร่วม รวม  2  บริษทั  คือ บริษทั ลาวสแตนเลย ์ จ  ากดั และ บริษทั 
เวียตนามสแตนเลย ์ อิเลคทริค จ  ากดั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตท์ั้งหมด การด าเนินงานและ
บริหารจดัการข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษทัโดยยดึหลกัตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย ์ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์ อิเลค็ทริค จ  ากดั ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจ
อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนตแ์ละอิเลค็ทรอนิคส์  และ กลุ่มสิทธิผล  ท่ีประกอบธุรกิจอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต ์โดยทั้ง
2 กลุ่ม เป็นผูก่้อตั้งบริษทัตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มไดส่้งตวัแทน
เขา้เป็นกรรมการบริหารงานบริษทั 

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษทั โดยสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทั สแตนเลยอิ์เลค็ 
ทริค จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษทัและกลุ่มสแตนเลยม์ีการพึ่งพิงความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตและการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์
                                          

 

 
     
 
  
   
 
    
 
   
  

บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

บจ.ลาวสแตนเลย ์
ธุรกจิอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 

 

บจ.เวียตนามสแตนเลย ์อิเลค็ทริค 
ธุรกจิอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 

50% 20% 

บจก.สแตนเลยอิ์เล็คทริค (ญี่ปุ่ น) 
ธุรกจิยานยนตแ์ละอิเลคทรอนิคส์ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

บจก.สแตนเลยอิ์เล็คทริค เอเซียแปซิฟิค 
(สิงคโปร์) 
ธุรกจิ Holding Company 

กลุ่มตระกลูล้ีอิสสระนุกูล (ไทย) 
    - นางพรดี  ล้ีอิสสระนุกลู 
    - นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 

- นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล 
    - นางพิมพใ์จ  ล้ีอิสสระนุกูล 
    - นางพรทพิย ์เศรษฐีวรรณ 
    
 

100% 35.66% 
25.75% 

67.50% 

บจก.สิทธิผล1919  (ไทย) 
ธุรกจิช้ินส่วนยานยนต ์ 
 

บจก.เอเชียนสแตนเลยอิ์นเตอร์เนชัน่แนล 
(ไทย) 
ธุรกจิอิเลคทรอนิคส์  
 

0.44% 

บจก.โสภากนก 
อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทย) 
ธุรกจิ Holding  Company 
 

3.34% 

0.43% 

17.50% 

80% 

81% 

บจก.ศิริวิทย-์สแตนเลย ์(ไทย) 
ธุรกจิยานยนตแ์ละอิเลคทรอนิคส์  
 

15% 42.50% 

7.5% 
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               2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
 บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์โดยมีผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ หลอดไฟ
ยานยนต ์ ชุดโคมไฟยานยนต ์  และ แม่พิมพโ์ลหะและแบบผลิตภณัฑ ์  โดยผลิตและจ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตยานยนต์
ในประเทศและต่างประเทศ   ส าหรับผลิตภณัฑชุ์ดโคมไฟและแม่พิมพ ์จะเป็นการผลิตเพ่ือยานยนตเ์ฉพาะรุ่น โดย
บริษทัไดร่้วมออกแบบและผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ผูผ้ลิตยานยนตเ์ป็นการเฉพาะราย 
 บริษทัมิไดจ้ดัท าขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานส าหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่าง
จากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต ์เน่ืองจากยอดขายของส่วนงานดงักล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.80  ของยอดขาย 
 
     โครงสร้างรายได ้
                                                                                                                                               (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 
 31 มี.ค. 

2562 
 31 มี.ค. 

2561 
 31 มี.ค. 

2560 
 

 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท)  
รายได ้       
      รายไดจ้ากการขายในประเทศ 10,341.66 67.93 9,193.56 67.04 7,428.98 64.79 
      รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 4,292.96 28.20 4,026.89 29.36 3,595.82 31.36 
รวมรายไดจ้ากการขาย 14,634.62 96.13 13,220.45 96.40 11,024.80 96.15 

เงินปันผลรับ 71.98 0.47 10.30 0.08 23.42  0.20 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 21.24 0.14 19.75 0.14 21.10 0.18 
ดอกเบ้ียรับ  71.14 0.47 69.49 0.51 64.88 0.57 
รายไดอ้ืน่ ๆ 108.09 0.71 99.33 0.72 76.58 0.67 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม 

316.18 2.08 294.76 2.15 255.72 2.23 

รวมรายได ้  15,223.25 100.00 13,714.08 100.00 11,466.50 100.00 
           

 2.1   ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่     ไดแ้ก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่อง
สว่างส าหรับรถยนต ์   รถจกัรยานยนต ์   และยานพาหนะอ่ืน    เพ่ือจ  าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์2 ประเภทคือ  
 - หลอดไฟยานยนต ์ (Auto Bulb)  ปัจจุบนับริษทัผลิตหลอดไฟส าหรับยานยนต ์ อาทิ หลอด T19 , G18, 
RP30, S25 เพื่อใชป้ระกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนตป์ระเภทต่าง ๆ  มีการจดัจ  าหน่ายในประเทศผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
จ  าหน่ายไปต่างประเทศใหก้ลุ่มบริษทัในเครือ และผลิตเพ่ือส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต ์
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 - ชุดโคมไฟยานยนต ์ (Lighting Equipment Lamp)  บริษทัผลิตชุดโคมไฟยานยนตใ์นส่วนต่างๆ อาทิ ชุด
ไฟหนา้ ชุดไฟทา้ย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสญัญาณ ชุดไฟในหอ้งโดยสาร โดยร่วมพฒันาและออกแบบกบัลูกคา้ผูผ้ลิต
ยานยนตเ์ป็นการเฉพาะรุ่น  
 ในส่วนผลิตภณัฑอ่ื์น นอกเหนือจากผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่  
 - แม่พิมพโ์ลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภณัฑ ์  ท่ีใชฉี้ดข้ึนรูปทุกชนิด ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจาก
ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั ลกัษณะเป็นการผลิตเพ่ือสนบัสนุนโรงงานโคมไฟของบริษทั และรับงานผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ บริษทัมิไดจ้ดัท าขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานส าหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละ
แบบผลิตภณัฑเ์น่ืองจากยอดขายของส่วนงานดงักล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.80  ของยอดขายรวม 
 
 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งส้ิน 18  ฉบบัดงัน้ี           
 (1) ผลิตหลอดไฟส าหรับยานยนต ์                      (เลขท่ี 1038/สอ./2533) 
 (2) ผลิตโคมไฟ ส าหรับยานยนต ์                     (เลขท่ี 1044/2527) 
 (3) ผลิตแม่พิมพ ์                      (เลขท่ี 1214/สอ./2530) 
 (4) ผลิตแม่พิมพ ์                       (เลขท่ี 1078/สอ./2533) 
 (5) ผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยานพาหนะ             (เลขท่ี 1279/สอ./2533) 
 (6) การวิจยัและพฒันาดา้นอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์      (เลขท่ี 1176/2534) 
 (7) การผลิตแม่พิมพ ์               (เลขท่ี 1767/2538) 
 (8) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร หรือ เคร่ืองไฟฟ้า     (เลขท่ี 5675/2539) 
 (9) การผลิตหลอดไฟอิเลก็ทรอนิกส์      (เลขท่ี 1017/2541) 
 (11) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองไฟฟ้า  (เลขท่ี 4573/2541) 
 (13) การผลิตแม่พิมพ ์                   (เลขท่ี 1096/2543) 
 (14) การออกแบบทางอิเลคทรอนิคส์            (เลขท่ี1294(2)/2545)  
 (15) กิจการผลิตแม่พิมพแ์ละซ่อมแม่พิมพ ์      (เลขท่ี1539(2)/2545) 
 (16) กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ                      (เลขท่ี1545(2)/2546)    
 (17) กิจการผลิตโคมไฟส าหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล         (เลขท่ี1631(2)/2555) 
 (18) กิจการผลิตแม่พิมพ ์และซ่อมแซมแม่พิมพ ์     (เลขท่ี 2216(2)/2556) 
 
 ปัจจุบนั บริษทัยงัคงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบตัรส่งเสริมการลงทุนอีก 2  ฉบบั คือฉบบัท่ี  17 และ 
18 ดงัมีรายละเอียด ท่ีส าคญัดงัน้ี        
 1.  บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1631 (2)/2555    ลงวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2555  ในกิจการ ผลิตโคมไฟ
ส าหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ  โดยไดรั้บสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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 1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 2.ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ 90% ของอตัราปกติในการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ  าเป็น ใชใ้นการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้วนัแรก โดยวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นนั้น ตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตใน
ประเทศซ่ึงมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัของท่ีจะน าเขา้ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามาได ้ และอยูใ่นระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีกรรมการก าหนด  
 3.ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ ส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น โดยรายไดท่ี้น ามาค านวณก าไรสุทธิใหร้วมรายไดจ้ากการจ าหน่ายของเสียจากกระบวนการ
ผลิตดว้ย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลา โดยเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหน่ึง  หรือหลายปีได ้
 4.ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 5.ไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ
ผลิตเพ่ือส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้วนัแรก 
 6.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 
น าเขา้คร้ังแรก 
  
 2. บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2216(2)/2556  ลงวนัท่ี  4  กนัยายน  2556  ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ ์และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ ์ประเภท 4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และช้ินส่วน  โดยไดรั้บสิทธิและประโยชน์ท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
 1.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 2.ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น รายไดท่ี้น ามาค านวณก าไรสุทธิให้รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลพลอยได ้ไดแ้ก่ เศษ หรือ 
ของเสียจากกระบวนการผลิตดว้ย 
 กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีท่ีเกิดข้ึนไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก  าหนดเวลา โดยเลือกหกัจากก าไรสุทธิปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้
  3.ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 4.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิต
เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้วนัแรก 



 
    

 

                                                            บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                            แบบ 56-1 

 5.ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของท่ีน าเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้
คร้ังแรก  ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทัว่ไป และเง่ือนไขเฉพาะโครงการ ดงัน้ี 
 เง่ือนไขทัว่ไป 
 1.ตอ้งใชท่ี้ดินท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมเท่านั้น 
 2.ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไดอ้นุมติัใหย้กเวน้หรือลดหยอ่นอากรขาเขา้เฉพาะในกิจการตามบตัรส่งเสริม 
 3.วตัถุดิบหรือวสัดุจ  าเป็นจะตอ้งใชเ้ฉพาะในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเท่านั้น และตอ้งยืน่รายการเพ่ือขอ
อนุมติัการน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุจ  าเป็นก่อนการน าเขา้ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน 
 4.ตอ้งจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 5.วตัถุดิบและวสัดุจ  าเป็นจะตอ้งใชใ้นการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการส่งออกและ
เฉพาะกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
 6.ตอ้งจดัใหมี้และใชร้ะบบป้องกนั ควบคุมมิใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิด
อนัตรายหรือความเดือนร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยูข่า้งเคียง 
 7.คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือประกอบไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 
 1.เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่จะตอ้งน าเขา้มาภายในวนัท่ี 4 
มีนาคม 2559  
 2.ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จพร้อมท่ีจะเปิดด าเนินการภายใน 36 เดือนนบัแต่วนัออกบตัรส่งเสริม 
 3.ตอ้งด าเนินการตามสาระส าคญัของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
      3.1 ชนิดผลิตภณัฑ ์แม่พิมพ ์และซ่อมแซมแม่พิมพ ์
      3.2 ขนาดของกิจการ มีก  าลงัผลิตแม่พิมพ ์ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ ์ปีละ
ประมาณ 50 ชุด (เวลาท างาน 16 ชัว่โมง / วนั  : 300 วนั / ปี ) ผลพลอยได ้ไดแ้ก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการ
ผลิต                        
 4.ตอ้งมีขนาดการลงทุน (ไมร่วมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 
 5.ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้มีมูลค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท 
 
 2.2    การตลาดและการแข่งขัน   
 ก. นโยบายดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ ์   
 เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนตมี์การแข่งขนัค่อนขา้งต ่า ดงันั้นนโยบายหรือ
กลยทุธใ์นการแข่งขนัของบริษทั คือ พยายามท่ีจะผลิตสินคา้ทุกชนิดใหม้ีคุณภาพสูงดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล  
 การก าหนดราคาจะคิดจากตน้ทุนการผลิตบวกก าไรมาตรฐาน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะขยายสาย
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  ท่ีเก่ียวกบัยานยนตเ์พ่ิมข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด    
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 ลกัษณะลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั  คือ  ผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ และรถยนต ์(รถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคล   และรถยนตเ์ชิงพาณิชย)์     นอกจากน้ียงัขายผา่นตวัแทน คือ บริษทั สิทธิผล 1919 จ  ากดั  ส าหรับ
ผลิตภณัฑห์ลอดไฟ  ประเภทอะไหล่ ซ่ึงบริษทัมิไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย  
 การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย และลกัษณะของลูกคา้   
  1. การจ าหน่ายในประเทศ มีการจดัจ  าหน่าย 2 ทางดงัน้ี   
       1.1 จ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market)    โดยตรงส าหรับการ
ผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผูป้ระกอบรถยนต ์  
       1.2 จ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบกิจการอะไหล่    (Replacement  Equipment  Market)    โดย
ผลิตภณัฑส์ าหรับตลาดน้ีจะเป็นประเภทท่ีใชเ้ปล่ียนเพ่ือทดแทนของเดิม โดยจะขายผา่นตวัแทน คือ  บริษทั สิทธิ
ผล 1919 จ  ากดั  
   2. การจ าหน่ายในต่างประเทศ  มกีารจดัจ  าหน่าย 2 ทางดงัน้ี    
   2.1  จ  าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถยนต ์ (Original Equipment Market)    โดยตรงส าหรับผลิต 
และเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผูป้ระกอบรถยนต ์          
  2.2 จ าหน่ายไปยงับริษทัฯในกลุ่มสแตนเลย ์ เพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบในประเทศ
นั้น ๆ  ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัดงักล่าวจดัเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินคา้    รวมทั้งทยอยจดัส่งใหแ้ก่
โรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ  ตาม ORDER โดยทัว่ไปจะเป็นลกัษณะของการขายสินคา้ ในลกัษณะ SINGLE 
SOURCE โดยจะผลิตช้ินส่วนท่ีบริษทั เพียงแห่งเดียว และส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ทัว่โลกเพื่อใหม้ีขอบ เขต
การผลิตท่ีสูง และสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้หรือในแง่ วตัถุดิบท่ีมีการใชน้อ้ยในบางบริษทั และไม่คุม้ท่ี
จะสัง่ตรงจากผูผ้ลิต อาจมีการสัง่ซ้ือจากไทยสแตนเลย ์ในบางโอกาส     
 ในปี 2561 บริษทัมีสดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 70.67  ของยอดขายรวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ  12.49 
จากปีท่ีแลว้ และ สดัส่วนการจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 29.33  ของยอดขายรวม เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อย
ละ 6.61  โดยจ าหน่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้ในแถบเอเชีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา   
        
 ข.  สภาพการการแข่งขนั      
 บริษทัมีนโยบายดา้นการแข่งขนั โดยปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็น
การผกูขาด หรือ ลดการแข่งขนั หรือ จ  ากดัการแข่งขนัทางการคา้  
 บริษทัอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมภีาวะการแข่งขนั
ต ่าและมีผูผ้ลิตนอ้ยราย ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตหลกั จ  านวน  3  รายเท่านั้น      ซ่ึงถา้พิจารณาดว้ยขนาดบริษทั  ศกัยภาพใน
การผลิตและความสามารถในการแข่งขนัท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัฯ จะมีเพียง 1 ราย ส่วนอีก 1 รายมีขนาดต่างกนั   
บริษทั มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของฐานลูกคา้ท่ีหลากหลาย   รวมถึงการเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร  นบัตั้งแต่   การ
วิจยัและพฒันา   การออกแบบ  การผลิตแม่พิมพ ์ การผลิตหลอดไฟและช้ินส่วนดว้ยตวัเอง รวมถึงการประกอบเป็น
สินคา้ส าเร็จรูป และการประกนัคุณภาพสินคา้  กบัทั้งบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  จึงสามารถระดมทุนท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่า  ปัจจุบนับริษทัประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดอยูใ่นระดบัสูง  โดย
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พิจารณาจากการมีผลิตภณัฑข์องบริษทัอยูใ่นยานยนตปั์จจุบนัของประเทศ ทั้งน้ี บริษทัยงัไดรั้บความพึงพอใจจาก
การประเมินของลูกคา้ในดา้นราคา คุณภาพ และการจดัส่งอยูเ่สมอ  
 นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์ ยงัถือเป็นอุตสาหกรรมท่ียากต่อการเขา้มา
ประกอบการส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ เพราะเน่ืองจาก                     
 1)  ตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจ านวนมาก เพราะเน่ืองจากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเคร่ืองทดสอบมีราคาท่ีแพงมาก
 2)  บุคคลากรตอ้งใชเ้วลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจ านวนมาก  
  3) ใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อยา่งชดัเจน รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัท่ีเขม้งวดของแต่ละประเทศ    
   4)  เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัร่วมทุนกบั บริษทั  สแตนเลยอิ์เลคทริค ประเทศญ่ีปุ่น   จึงไดรั้บการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและประสบการณ์ จึงไดรั้บความเช่ือถือจากผูผ้ลิตยานยนต ์     
 เน่ืองจากในอุตสาหกรรมน้ี มีผูผ้ลิตนอ้ยรายจึงท าใหบ้ริษทัมีอ  านาจต่อรองกบัลูกคา้ในระดบัหน่ึง  แต่
อยา่งไรก็ดี วิถีของการคา้จะยดึหลกัแห่งความจริงเป็นหลกัในระหว่างลูกคา้กบับริษทั โดยการพจิารณาจากตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงบวกกบัก าไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย  
 ในส่วนอ านาจต่อรองกบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ถึงแมว้่าอุตสาหกรรมน้ีจะมีผูผ้ลิตนอ้ยรายแต่ในทางตรงขา้ม
กลบัมีผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบมากรายบริษทัจึงใชน้โยบายในการไม่ผกูขาดกบัผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายวตัถุดิบเพียงรายใดราย
หน่ึงเท่านั้น เพ่ือสร้างอ  านาจต่อรองใหไ้ดต้น้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด 
  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ ถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่งยิง่
และมีโครงสร้างเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอยา่งมาก นบัตั้งแต่อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เช่น เหลก็ พลาสติก 
ยาง แกว้ หนงัสตัว ์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนในระดบัต่าง ๆ จนกระทัง่เป็นช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบั
สุดทา้ยแลว้ จึงน ามาประกอบเป็นยานยนต ์ 
 ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีการพฒันาในอุตสาหกรรมน้ีอยา่งมาก และถือว่าเป็นผูผ้ลิตยานยนต ์
และช้ินส่วนยานยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในกลุ่ม  ASEAN  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต ์คือ 
รถยนต ์(MOTOR CAR)  และจกัรยานยนต ์(MOTOCYCLE)   ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมาเป็น ดงัน้ี   
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 หมายเหตุ  ในส่วนของรถจกัรยานยนตไ์ม่ไดท้  ากราฟแสดงใหเ้ห็นเน่ืองจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกนัมากนกั 

 

 ในปี 2561  สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย ในส่วนรถยนตโ์ดยรวมเพ่ิมข้ึนทั้งการผลิต
และการจ าหน่ายในประเทศ  ส่วนจกัรยานยนตย์อดขายลดลงเลก็นอ้ย ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศอยูใ่น
ระดบัท่ีดี   ส าหรับสถานการณ์ของบริษทัเน่ืองจากอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นระดบัสุดทา้ยซ่ึงจะผลิต
สินคา้จ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตรถยนต ์ (OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีบางส่วนจ าหน่ายใหก้บั
ตลาดทดแทน (REPLACEMENT MARKET) ดงันั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ท่ีผา่นมา จึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ  
    
          2.3   การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ   
              ก.  การผลิต และขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ      
              การผลิต บริษทัแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี                        
 1.  โรงงานผลิตหลอดไฟ จ านวน 1 โรงงาน  ก  าลงัการผลิตประมาณ    113   ลา้นหลอดต่อปี   
            ผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้และโอนใชภ้ายในโดยส่งใหโ้รงงานผลิตโคมไฟ         
 2.  โรงงานผลิตโคมไฟ จ านวน 5 โรงงาน    ก  าลงัการผลิตประมาณ    40   ลา้นช้ินต่อปี   
             ผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้        
 3.  โรงงานแม่พิมพ ์  จ  านวน 1 โรงงาน     ก  าลงัการผลิตประมาณ       400    ชุดต่อปี                   
           ผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้และผลิตเพ่ือสนบัสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ  
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 ปัจจุบนัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก (Resin)  ชุดสายไฟ  เป็นตน้    โดยประมาณร้อยละ 71   
มาจากแหล่งวตัถุดิบในประเทศ     และอีกประมาณร้อยละ 29    น าเขา้จากต่างประเทศซ่ึงมีราคาเปล่ียนแปลงไม่
มากนกั โดยสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
  
           หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งท่ีมา 31  มี.ค. 2562 31  มี.ค.2561 31  มี.ค. 2560 
 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ในประเทศ 10,341.66 70.67 4,258.22 70.57 3,397.57 67.95 
ต่างประเทศ 4,292.96 29.33 1,775.76 29.43 1,602.63 32.05 
           รวม 14,634.62 100.00 6,033.98 100.00 5,000.20 100.00 
  

 วตัถุดิบท่ีน าเขา้ส่วนใหญ่จะซ้ือจากบริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค  จ  ากดั และบริษทัในกลุ่มสแตนเลยเ์น่ืองจาก 
 1. เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดตน้ทุน หรือไมคุ่ม้กบัการ
ลงทุนท่ีจะท าการผลิตข้ึนเองในประเทศไทย เพราะเน่ืองจากยอดการสัง่ซ้ือมีในระดบัต ่า                       
 2. เป็นสินคา้ท่ีตอ้งการยอดการสัง่ซ้ือ ในปริมาณคร้ังละมาก ๆ แต่เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศไทยยงั
ไม่มากและในบางคร้ังการสัง่ซ้ือในปริมาณนอ้ยจะท าใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน  บริษทัจึงท าการซ้ือแบ่งจากยอด
สัง่ซ้ือจากบริษทัสแตนเลยอิ์เลคทริค เพ่ือลดตน้ทุนการจดัซ้ือ  และลดความเส่ียงดา้นการ STOCK วตัถุดิบเป็น
เวลานาน  
 3. เป็นสินคา้ SINGLE  SOURCER   ซ่ึงเป็นการผลิตสินคา้ในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย ์ ใน
การผลิตสินคา้จากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพ่ือใหมี้ราคาต่อหน่วยถูกลง และขายใหก้บับริษทัในเครือทัว่โลก
 โดยทัว่ไปแลว้ การซ้ือขายสินคา้จาก บริษทั สแตนเลย ์ อิเลคทริค และบริษทัในกลุ่มสแตนเลยจ์ะมิไดบ้วก
ก าไรมากแต่จะคิดจากตน้ทุนสินคา้บวกค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเป็นหลกัเท่านั้นและสินคา้ใดถา้บริษทัสามารถ
จดัซ้ือไดเ้อง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษทัสามารถท่ีจะตดัสินใจสัง่ซ้ือของไดเ้อง และมิไดมี้ขอ้ผกูพนัใด ๆ  
 
  ข.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม    
  บริษทัค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกนั หรือก าจดั เพื่อไม่ใหม้ี
ผลกระทบออกไปภายนอกบริษทั เช่น กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวกบัการพ่นสีเคลือบผวิ  บริษทัไดจ้ดัท าระบบม่านน ้ า
เพื่อดกัฝุ่ นละออง  และผา่นกระบวนการก าจดัใหก้ลายเป็นกากสี   (Paint Sludge) และมอบหมายใหเ้ฉพาะบริษทัท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ระกอบธุรกิจการใหบ้ริการเก่ียวกบัการก าจดัของเสีย   เป็น
ผูด้  าเนินการเก่ียวกบัการก าจดัและบ าบดัของเสียใหก้บับริษทั  
 ปัจจุบนั บริษทัไดจ้ดัสร้างโรงบ าบดัน ้ าเสียแบบระบบรวม โดยน ้ าเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบ าบดั 
ซ่ึงจากการตรวจวดัค่าน ้ า ไดม้าตรฐาน สามารถน ากลบัไปใชใ้หม่ในกระบวนการผลิต และใชใ้นกิจกรรมอ่ืน เช่น 
หอ้งน ้ า (ชกัโครก) และรดน ้ าตน้ไม ้   อีกทั้ง โรงงาน Lamp 7 ไดน้ าไปใชใ้นกระบวนการผลิตพ่นสี  ส าหรับ



 
    

 

                                                            บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                            แบบ 56-1 

โรงงานผลิตอ่ืน ๆ อยูใ่นระหว่างปรับเพ่ือน าน ้ าบ าบดัน้ีเขา้ไปใช ้   เพราะฉะนั้นจึงถือไดว้่าไม่มีการปล่อยมลภาวะ
ใดๆ มายงัภายนอก และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 บริษทัฯ  ไดมี้การจดัท าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 ข้ึนจนไดรั้บการรับรองระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการตรวจติดตามดา้นมลภาวะต่าง ๆ อาทิ ดา้นเสียงดงั ดา้นกล่ิน 
ความร้อน คุณภาพอากาศ  เป็นตน้ ทั้งจากภายในโดยคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และจากภายนอก
โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าทุกๆ ปี ซ่ึงผลการตรวจติดตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล        
 นอกจากน้ีบริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามใหว้ตัถุดิบ
ปราศจากสารอนัตราย เช่น ปรอท ตะกัว่ โดยใชส้ารทดแทนโดยท่ียงัคงคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นไวไ้ด ้
 อีกทั้งบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้โครงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทั โดยจดัใหมี้กิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นวนัท างาน
สุดทา้ยของปี ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทัและสร้างนิสยัการใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่
พนกังานบริษทั 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริษทั  
 
 2.4   งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ   
  - ไม่มี 
 
 3. ปัจจยัความเส่ียง      
 ในปี 2561 บริษทัมีการประเมินความเส่ียงโดยมคีวามเส่ียงหลกัท่ีส าคญั และก าหนดมาตรการรองรับเพื่อ
ลดความเส่ียง โดยสรุปดงัน้ี 
 1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิต 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึง และสร้างความเช่ือมัน่ทางดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์การ
ส่งมอบท่ีทนัเวลา สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดสู้งสุด โดยมีการเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีจะท าใหก้ารผลิต
หยดุชะงกั ซ่ึงอาจจะเกิดจากความเสียหายของเคร่ืองจกัร หรือการหยดุการส่งมอบวตัถุดิบจากบริษทัคู่คา้ เป็นตน้ 
ดงันั้นบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการบริหารความเส่ียงในดา้นการผลิต อาทิเช่น  
 -  จดัท าระบบขอ้มูลของผูผ้ลิตวตัถุดิบส ารอง เพื่อรองรับในกรณีท่ี Supplier ไม่สามารถส่งมอบวตัถุดิบได ้
 -  มีการควบคุมและประเมิน Supplier อยา่งสม ่าเสมอ  
 - จดัท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัพร้อมทั้งมีแผนส ารองท่ีสามารถปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีการผลิต
ทดแทนกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินได ้เป็นตน้  
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจดัการคุณภาพ IATF16949 และ 
ISO9001 เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพ โดยมีระบบการตรวจติดตามภายในเชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวด ทั้ง
คุณภาพวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภณัฑต่์อลูกคา้ 
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 2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
 บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงิน แต่เน่ืองจากธุรกรรมของบริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบ
และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์จากต่างประเทศ และส่งออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน (JPY) 
และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดงันั้น จึงยงัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยการท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ (Forward Contract) เพื่อ
ลดความเส่ียงดงักล่าว โดยนโยบายในการท าสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ก  าหนดท่ี
ร้อยละ 50 ของยอดหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ  
 
 3. ความเส่ียงดา้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสารสนเทศ 
 บริษทัฯ มีการน าระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานมากข้ึน ทั้งในระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอีกดว้ย  จึงอาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบสารสนเทศหรือจากภยัคุกคามทางดา้นเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดจากความ
บกพร่องของระบบหรือจากการโจมตีของผูไ้ม่ประสงคดี์ 
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกนัความเส่ียง โดยก าหนดกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  แผนป้องกนัภยัพิบติัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
แผนการ Back Up เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการป้องกนัและจดัการความเส่ียง รวมทั้งมีการส่ือสารภายในเพื่อ
สร้างความตระหนกัในเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง  
 
 4. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดูแลคุณภาพชีวิตของพนกังาน ทั้งในดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
การลดอุบติัเหตุจากการท างานและอุบติัเหตุนอกงาน รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน   
 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายความปลอดภยั  แผนงาน และผูรั้บผดิชอบ ในการก ากบัดูแลดา้นความปลอดภยั 
จดัใหม้ีกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั การจดัท าแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซอ้ม
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งบริษทัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 และ
ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มีมาตรการด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น มีโรงบ าบดัน ้ าเสีย และมีการเฝ้าระวงัและตรวจวดัคุณภาพของน ้ าท้ิง อากาศ ท่ีปล่อยออกไม่ใหมี้
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการด าเนินการตามขอ้ก  าหนดของกฎหมาย และ
บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลของระบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001  
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 5. ความเส่ียงทางดา้นระบบสาธารณูปโภค 
 บริษทัฯ จ  าเป็นตอ้งใชร้ะบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา มาใชใ้นการผลิต ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินท่ีตอ้งหยดุการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือน ้ าประปา อาจจะท าใหมี้ผลกระทบท าใหก้ารผลิตหยดุชะงกั ไม่
สามารถส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ได ้บริษทัฯ จึงไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียงโดยการจดัซ้ือกระแสไฟฟ้า
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานเอกชน จดัสร้างโรงผลิตน ้ าประปา รวมทั้งก  าหนดใหมี้การวางแผนการซ่อมบ ารุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 6. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและภยัพิบติัอ่ืน ๆ  
 บริษทัฯ เคยไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ าท่วมในปี 2554 และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเตรียม
ความพร้อมกบัเหตุการณ์ดงักล่าว จึงมีการก าหนดแผนตอบสนองในภาวะฉุกเฉินและมกีารฝึกซอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากนั้น ความเส่ียงจากไฟไหม ้ก็เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายในวงกวา้ง   
 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ามาตรการป้องกนั มกีารเฝ้าระวงัอยา่งเขม้งวด จดัใหม้กีารฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟทุกปี 
รวมทั้งตั้งทีม TOP GUN เพื่อตอบสนองกรณีมภีาวะฉุกเฉิน เป็นตน้ 
 
 
 บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อภาพรวมในการด าเนินกิจการ และการรักษาสญัญาดา้นการส่งมอบต่อ
ลูกคา้ ไม่ว่าจะอยูใ่นสภาวการณ์ใดๆกต็าม จึงก  าหนดใหก้ารพิจารณาความเส่ียงใดๆ ก็ตาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
หยดุชะงกัในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั จะตอ้งถูกน ามาพิจารณาร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
จะตอ้งจดัท าแผน Business Continuity Plan (BCP) พร้อมทั้งท าการคดัเลือกแผน ใหมี้การฝึกซอ้มร่วมกนัในทุก
ส่วนงาน เป็นประจ าทุกปี โดยความเส่ียงระดบันยัส าคญั ท่ีถูกก าหนดใหม้ีแผนรับมือ BCP ในปี 2561 ไดแ้ก่ ไฟ
ไหม ้น ้ าท่วม ไฟฟ้าดบั ระบบสารสนเทศลม้เหลว และโรคระบาด 
 ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ ไดค้ดัเลือกใหท้ าการฝึกซอ้มตามแผน BCP ไฟไหม ้ตามวตัถุประสงคใ์นการรักษา
ไวซ่ึ้งการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงหน่วยงานเจา้ของความเส่ียง สามารถควบคุมและรักษาประสิทธิภาพในการ
รับมือต่อสถานการณ์ร่วมกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการคืนสภาพของสถานท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีก  าหนดข้ึน 
    
 จากการด าเนินธุรกิจนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนโยบาย
การด าเนินธุรกิจแต่อยา่งใด บริษทัจึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และการบริหารจดัการ 
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              4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ      
 4.1 ลกัษณะส าคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ประเภททรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

31มีนาคม 2562 

ภาระผูกพนั 

1.ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 
  รวมเน้ือท่ี  208 ไร่  50.2   ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 2,168.38 ไม่มีภาระผูกพนั 

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ - ส านกังาน  
   (สุทธิ) 

เป็นเจา้ของ 230.14 ไม่มีภาระผูกพนั 

3. อาคารและส่ิงปลูกสร้ารงอื่นๆ - โรงงาน   
   (สุทธิ) 

เป็นเจา้ของ 717.25 ไม่มีภาระผูกพนั 

4. เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์    (สุทธิ) เป็นเจา้ของ 1,961.71 ไม่มีภาระผูกพนั 
5.แม่พิมพ ์(สุทธิ) เป็นเจา้ของ 652.52 ไม่มีภาระผูกพนั 
                     

 สินทรัพยท์ั้งหมด  ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต   ต  าบลบา้นกลาง   อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี    
        
 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้  ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง
ยานยนต ์ มูลค่ารวม 1,380.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  7.17 ของสินทรัพยร์วม ในระยะ 3 ปีขา้งหนา้  บริษทัมี
นโยบายเพ่ิมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ีตามความเหมาะสม  แต่คาดว่าเมื่อรวมกบัท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ จะไม่เกิน  10% ของ
สินทรัพยร์วม  
 
 5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย   
  -ไม่มี 
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 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน                                                   
  6.1  ข้อมูลทั่วไป   
 (1)  ข้อมูลบริษัท บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)    
 ทะเบียนเลขท่ี    0107536000765 
 ท่ีตั้งส านกังาน   29/3  หมู ่1  ถนนบางพนู-รังสิต  ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์ 02-581-5462-3 โทรสาร 02-581-5397  , website  www.thaistanley.com 
 ทุนช าระแลว้   383,125,000.-  บาท (สามร้อยแปดสิบสามลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นหา้พนับาทถว้น) 
                 เป็นหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  76,625,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 5 บาท 
 (2)  นิตบุิคคลที่บริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ล าดับที ่ ช่ือ/ท่ีอยู่/ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จ านวนท่ีลงทุน 
หรือหุ้นท่ีถือ 

สัดส่วนการ 
ลงทุน (%) 

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

USD 500,000 USD 250,000 50 

2 บริษทั เวยีตนาม สแตนเลย ์อิเลคทริค จ ากดั 
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์
โทรศพัท ์(844) – 8 53456   โทรสาร (844) – 8 531337 

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

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

35.9 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 
หุน้สามญั 
5,000 หุน้ 

13.93 

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

400 ลา้นบาท 60 ลา้นบาท 
หุน้สามญั 
600,000 หุน้ 

 15 

http://www.thaistanley.com/
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ล าดับที ่ ช่ือ/ท่ีอยู่/ประเภทธุรกิจ 
 

ทุนจดทะเบียน จ านวนท่ีลงทุน 
หรือหุ้นท่ีถือ 

สัดส่วนการ 
ลงทุน (%) 

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

40 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 
(ช าระแลว้ 
3 ลา้นบาท) 
หุน้สามญั 
600,000 หุน้ 

15 

6 บริษทั พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อเิลคทริค 
จาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลิตและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์
และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ,์ ท่ีใชใ้นรถยนต ์
โทรศพัท ์(021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506 

USD 7,500,000 USD 750,000 10 

 

 (3.) บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์                            บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง เขตดินแดง    
กรุงเทพ  10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผูส้อบบญัชี    นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล     
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4474     
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์  ชั้น 15    179 / 74-80   
ถนนสาธรใต ้ กรุงเทพ  10120 
โทรศพัท ์0-2844-1000  โทรสาร 0-2286-5050    
                                                              

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษทั ส านกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากดั 
ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  หอ้ง 1705   
ถนนเพลินจิต   เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์ 02-252-5895-6  โทรสาร 02-252-5897 

 
                6.2  ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ  
        - ไม่มี 
 



 
    

 

                                                            บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                            แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น           
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว        
 (1)   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน  383.125  ลา้นบาท และช าระเต็มมูลค่าแลว้  แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน    
76,625,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  5  บาท 
        (2)  หุน้ประเภทอ่ืน    - ไม่มี  
        7.2  ผู้ถือหุ้น            
        (1)  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 ก. กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุดทั้งหมด  10 รายแรกของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด
วนัท่ี  13  กรกฎาคม  2561    ดงัน้ี    
    

รายช่ือผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
 

จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(%) 

1.กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ทริค  27,091,250 35.36 
- บริษทั สแตนเลย ์อเิลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จ  ากดั 26,756,750 34.92 
- บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล 22,620,196 29.52 
- นางพรดี  ลี้อสิสระนุกลู 7,695,876 10.04 
- นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู 4,500,036 5.87 
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,208,920 4.19 
- นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 2,170,370 2.83 
- นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 2,162,670 2.82 
- บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั 2,556,074 3.34 
- บริษทั โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 326,250 0.43 

3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  1,975,500 2.58 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  1,923,010 2.51 
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 1,915,300 2.50 
6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,805,000 2.36 
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 1,673,500 2.18 
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 1,619,600 2.11 
9. MR.KENNETH RUDY KAMON 1,303,800 1.70 
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   945,234 1.23 
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ส าหรับขอ้มูลผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนั ผูล้งทุนสามารถดูไดจ้าก Website ของบริษทั (www.thaistanley.com)  
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

ข. กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีส่วนในการด าเนินงานของบริษทัโดยการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ   
รายช่ือผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

(%) 
1.กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อิเลค็ทริค  27,091,250 35.36 

- บริษทั สแตนเลย ์อเิลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จ  ากดั 26,756,750 34.92 
- บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล 22,620,196 29.52 
- นางพรดี  ลี้อสิสระนุกลู 7,695,876 10.04 
- นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู 4,500,036 5.87 
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,208,920 4.19 
- นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 2,170,370 2.83 
- นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 2,162,670 2.82 
- บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั 2,556,074 3.34 
- บริษทั โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั 326,250 0.43 

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

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

 (2)  บริษทัไม่ไดม้กีารประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
 (3)  ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่  (Shareholder’s Agreement)    -  ไม่มี  
         7.3  การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
  - ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น  
              7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล      
        บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีในแต่ละปี (งบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี   
ปีบญัชี 2560* 2559 2558 2557 2556 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) ** 21.65 16.58 17.01 15.11 19.41 

อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 7.00 5.00 5.00 4.80 6.00 
อตัราจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) *** 36.03 34.15 32.68 34.53 32.51 

  *  ปีบญัชี 2560 ของบริษทั คือ 1 เมษายน 2560  - 31 มีนาคม 2561 
                                           ** จากแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย         *** จากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

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

      8.1  คณะกรรมการบริษัท 

 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ 
  จ านวนคร้ัง 

การประชุม 
จ านวนคร้ัง 

ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู ประธานกรรมการ 7 7 
นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 7 7 
นายทนง  ลี้อิสสระนุกลู กรรมการ 7 7 
นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ  กรรมการ 7 7 
นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล           กรรมการ 7 7 
นางพรทิพย ์  เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 7 6** (1) 
นายกฤษดา  วศิวธีรานนท ์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 7 

นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 7 7 
นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 7 6**(2) 
นายพิจารณ์  สุขภารังษี   กรรมการอิสระ 7 7 
นายคะซึโทชิ  อโีนะ* กรรมการ 7 6 **(1) 

 (TV Conference -6) 
นายโทรุ  ทานาเบะ*          กรรมการ 7 3 **(1) 

(TV Conference - 2 ) 
 หมายเหตุ  *   กรรมการปฏิบติังานท่ีประเทศญ่ีปุ่น    
   ** สาเหตุการไม่เขา้ร่วมประชุม    (1) กรรมการเดินทางไปปฎิบติังานท่ีต่างประเทศ  (2) กรรมการป่วยกะทนัหนั 
 

 กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัทและเง่ือนไขการลงนาม   
 นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล หรือ นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู ลงนามร่วมกบั นายโคอิจิ นางาโนะ  หรือ         
นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ รวมเป็นสองคน พร้อมประทบัตราบริษทั   

 
การประชุมคณะกรรมการ บริษทัไดก้  าหนดขั้นตอนและวิธีการประชุมไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการ

ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ใหอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีการประชุมสามญัคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  กรรมการ
ทุกคน มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และอาจมีการประชุมวิสามญัคณะกรรมการ เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจ าเป็น โดย
จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดและอยา่งนอ้ยตอ้งมีกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 1 ท่านจึงจะครบองคป์ระชุม    

การลงมติท่ีประชุมกรรมการตอ้งไดค้ะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการ 1 ท่านม ี 1 
เสียงลงคะแนน ในกรณีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมเป็นอนัช้ีขาด กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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บริษทัมีการจดัท าแผนก าหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมท่ีส าคญัของ
แต่ละคร้ังเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือจดัเวลาประชุมใหเ้พียงพอ และใหก้รรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกนั และ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  14 วนั ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  และมีการ
ประชุมผา่นทาง ระบบ TV conference  เพื่อใหก้รรมการท่ีอยูต่่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมา
ประชุม ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ในการประชุมคณะกรรมการ บริษทั  ไดก้  าหนดให ้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุม และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ 
 ในการประชุมทุกคร้ังก  าหนดใหก้รรมการทุกท่านรายงานการซ้ือขาย / ถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ
ใหท่ี้ประชุมทราบ ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดก้  าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้เก่ียวกบัการซ้ือ
ขายหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนการซ้ือขายต่อคณะกรรมการ 

ส าหรับการท ารายการท่ีบริษทัมีกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการปกติทางธุรกิจ ไดก้  าหนดใหฝ่้ายบริหาร
รายงานรายการดงักล่าวแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส 

 
การปฎิบติัในปีบญัชี 2561  
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จ  านวน 7 คร้ัง  โดยในการประชุมทุกคร้ัง บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมล่วงหนา้เพื่อใหก้รรมการบริษทั ไดศ้กึษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ   
การเขา้ประชุมของกรรมการ 12 ท่าน มีจ  านวน 10 ท่านท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในประเทศไทย และ 2 ท่านปฎิบติั

หนา้ท่ีหลกัท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเขา้ร่วมโดยผา่นระบบ TV Conference โดยสรุปการเขา้ประชุมของ
กรรมการดงัน้ี 

- เขา้ประชุมครบถว้นทุกคร้ัง (100% )  จ  านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
- เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง (85.71%)         จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25.00   
- เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง (42.86%)         จ านวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.33   
  
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเน่ืองจากเดินทางไปปฎิบติังานท่ีต่างประเทศ และ ป่วยกะทนัหนั 
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          8.2 ผู้บริหาร 
          ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2561  บริษทัมีคณะผูบ้ริหารจ านวน  6  ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร *                        ต าแหน่ง 
 

1.นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ประธานกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร 
2.นายโคอิจิ  นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร 

               3.นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ   กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต์ 
4.นายคาซุโนริ  นาคาอิ      ผูจ้ดัการใหญส่่วนงานการตลาด 

               5.นายโคจิ  โคบายาชิ           ผูจ้ดัการใหญ่ ศูนยว์จิยัและพฒันา 
               6.นายเอะทซึยะ  คาวาชิมา     ผูจ้ดัการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ ์
    
              

 การประชุมคณะผูบ้ริหาร ประมาณ เดือนละ 4 คร้ัง และอาจประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจ  าเป็นและสามารถ
เชิญผูบ้ริหารหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไดใ้นท่ีประชุม การลงมติท่ี
ประชุมตอ้งไดค้ะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด กรณีท่ีไม่สามารถตดัสินได ้ ประธานในท่ี
ประชุมมีอ  านาจสิทธิขาดในการโหวต 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายก  ากบัดูแลกจิการ 
นางนงเยาว ์อภิรัมย ์

ผูจ้ดัการฝ่าย 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายโคอิจิ  นางาโนะ 

คณะกรรมการบริหาร*  
Office of  Productivity Innovation 

นางศศิธร ทองสุก 
ผูจ้ดัการฝ่าย 

Office of Corporate Plan 
นายเอะทซึยะ  คาวาชิมา 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

ส่วนงานบริหาร 
นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 

ผูจ้ดัการใหญ ่
นางรัศมีแข  วงศช์าดากุล 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

โครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทัและ
รายช่ือผูบ้ริหาร 

  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
นางมาริษา  ชูกติตพิงษ์   
ผูจ้ดัการฝ่าย 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
นางสุพทัรา  รัตนชินชยั   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ส่วนงานการตลาด 
นายคาซุโนริ  นาคาอิ     

ผูจ้ดัการใหญ ่
นายศุภเกตุ ลาชโรจน์ 
รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์
นายทาดาโอะ ซูซูมูระ 

ผูจ้ดัการใหญ ่
นายอนุพงษ์ โถมนาการ               

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ส่วนงานแม่พมิพ ์
นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา 

ผูจ้ดัการใหญ ่
 
 

 

ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
นายโคจิ  โคบายาชิ 

ผูจ้ดัการใหญ ่
นายไพโรจน์  จงมีเพียร 

รองผูจ้ดัการใหญ ่

 

ฝ่ายขาย 2 
 นายสฤษด์ิพงศ ์ แซ่จงั   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายขาย 1 
 นายอภิธาน  วิเศษสมบตัิ  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายบริหาร 
 นายอนุพงษ ์โถมนาการ   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่าย Management Planning 
 นายนคร  อารยะสัมพนัธ ์
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถจกัรยานยนต ์
 นายเผด็จ  เจริญผลดี  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายขาย 3 
 นางศิริพร  โกษะโยธิน 
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตหลอดไฟยานยนต ์
 นายชูชีพ  บวัอ่อน   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 ฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ ์1 

 นายชยัรัตน ์ ถนอมงาม   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 ฝ่าย CAE 

 นายชวณชั  เชาวนารมย ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถยนต ์2 
 นายวรวิทย ์สนัน่นาม  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถยนต ์1 
 นายศกัด์ิพนม  ศรีสวสัด์ิ  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 3 
 นายอภิศกัด์ิ  อ่างแกว้   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 1 
 นายณรงค์ศกัด์ิ  เกณทะนะศิล   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 2 
 นายนิพนธ ์ รุ่งทองใบสุรีย ์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายผลิตแมพ่ิมพ2์ 
 นายวมิล  พนัธป์ระสิทธิกจิ  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 ฝ่าย Information System 

 นายมงคล  พนัธุมนนัทน์  
ผูจ้ดัการฝ่าย 
 

ฝ่ายรถยนต ์3 
 นายภานุพงษ์  เดชพนัธุ์    
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 
 

ฝ่ายความปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอ้ม 
นายจีระพรรณ  สุขทวี   
ผูจ้ดัการฝ่าย 

ฝ่ายธุรการ 
นายอาคาร  มัง่มี   
ผูจ้ดัการฝ่าย 

เลขานุการบริษทั 

ฝ่าย Technical 
Management 
 นายนราธร  ไปบน   
ผูจ้ดัการฝ่าย 
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   8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้ นางสุดใจ ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  ด  ารงต าแหน่งเลขานุการของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 

4 กรกฎาคม 2551  โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
      8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกบัการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนัหรืออยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั  

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากความหนา้ท่ีความรับผดิชอบและผลปฏิบติังาน
ของแต่ละคน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2561    เป็นดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1. นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกูล ประธานกรรมการ 275,000  275,000 
2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 275,000  275,000 
3. นายทนง  ลี้อสิสระนุกูล กรรมการ 275,000  275,000 
4. นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ  กรรมการ  275,000  275,000 
5. นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล           กรรมการ 275,000  275,000 
6. นางพรทิพย ์  เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 270,000  270,000 
7. นายกฤษดา  วศิวธีรานนท ์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
275,000 400,000 675,000 

8. นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

275,000 280,000 555,000 

9. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

270,000 
 

280,000 550,000 

10. นายพิจารณ์  สุขภารังษี   กรรมการอิสระ 275,000  275,000 
11. นายคะซึโทชิ  อีโนะ  กรรมการ 270,000  270,000 
12. นายโทรุ  ทานาเบะ              กรรมการ 255,000  255,000 

รวม 3,265,000 960,000 4,225,000 
 หมายเหตุ    บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ            
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   ในปี 2561  บริษทัมีกรรมการบริหารจ านวน 6 ราย โดยไดจ่้ายค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร  รวมทั้งส้ิน 45.29 ลา้นบาท  
 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน   

 -  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากค่าตอบแทน
ประจ าเดือนและค่าเบ้ียประชุม  

 - ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหาร  บริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่กรรมการบริหารชาว
ไทย โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกบัการสมทบใหพ้นกังาน ทั้งน้ีจ  านวนเงินท่ีไดจ่้าย
ในปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดเผยรวมไวใ้นค่าตอบแทนพนกังาน ในขอ้ 8.5 
              8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  3,196  คน โดยในปี 2561 บริษทัจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่
พนกังานจ านวนทั้งส้ิน   1,503.56  ลา้นบาท เป็น เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงิน
ประกนัสงัคม  และสวสัดิการต่าง ๆ  เช่น  เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง  ค่าท างานกะ   เป็นตน้ 

 
  หน่วยงาน ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหารและธุรการ 42 58 100 
ฝ่ายการตลาด 24 31 55 
ฝ่ายผลิต 1,645 1,371 3,016 
พนกังานชาวญี่ปุ่น 25 0 25 

รวม 1,736 1,460 3,196 

 จ  านวนพนกังานรวมเพ่ิมข้ึน  6.64 %   จากปีท่ีแลว้  ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา จ  านวนพนกังานเปล่ียนแปลงอยูใ่น
ระดบัไม่เกิน 10% จึงไม่มกีารเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งเป็นนยัส าคญั  และ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน อยา่ง
เป็นสาระส าคญั   

นโยบายในการพฒันาพนกังาน     
บริษทัก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทั้ง

ดา้นการบริหารจดัการและทกัษะในการท างาน โดยมค่ีาเป้าหมายท่ีพนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้หรือ
ทกัษะในงาน โดยแบ่งเป็นระดบัพนกังานทัว่ไป ตอ้งอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 หลกัสูตร และมีชัว่โมงการอบรมอยา่งนอ้ย 
6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  พนกังานระดบัหวัหนา้งาน และ ระดบัผูจ้ดัการ ตอ้งอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 2 หลกัสูตร 

บริษทัจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหเ้หมาะสมกบัทุกระดบั ทั้งดา้นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ทกัษะ การปฏิบติังาน การบริหารจดัการ , ดา้นการพฒันาจิตใจ และ ดา้นภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ และ
ภาษาญ่ีปุ่น  ซ่ึงบริษทัไดส่้งพนกังานไปฝึกงาน และศกึษาดูงานในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศ
อ่ืนๆ อยา่งสม ่าเสมอ  
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ทั้งน้ี ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ หรือ ขอ้พิพาทใดๆ กบัพนกังาน และไดรั้บรางวลั
สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละดา้นสวสัดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี 2549 – 2561 (ต่อเน่ือง 13 ปี)   และ
ไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดบัสมบูรณ์ ขั้นริเร่ิม จากกระทรวงแรงงาน 
 
 9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการ โดยตระหนกัถึงความส าคญัและตอ้งก ากบัดูแล
เพ่ือใหบ้ริษทัมีความย ัง่ยนืทั้งดา้นการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
 ตั้งแต่ปี 2550 บริษทัก  าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ไวด้งัน้ี 
 1. จดัใหม้ีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน
เพื่อใหถื้อปฏิบติั และเฝ้าสงัเกตถึงการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 2. ก  าหนดโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจนและ
เหมาะสม 
 3. ก  าหนดใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง   
 4. จดัท าและรักษาไว ้ และทบทวนระบบการควบคุม  ทั้งการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน และการ
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหม้ีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลด าเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และ จริยธรรม
ท่ีดี ตลอดจนการจดัการความเส่ียงและการใหค้วามส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
 5. ด  าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
เสียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั   
 6. ใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบท่ีมีความเช่ือถือได ้ ประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน  การจดัการความเส่ียง และ การติดตามใหม้กีารปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล   
 7. ด  าเนินการใหม้ัน่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 
 8. ดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ และโปร่งใส    
 9. จดัใหม้ีระบบการดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัไดจ้ดัท าจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน 
เพื่อใหย้ดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประพฤติมิชอบของ
บุคคลในบริษทั โดยจดัพิมพเ์ป็นคู่มือใหก้รรมการ, ผูบ้ริหารและพนกังานรับทราบและถือปฏิบติั ทั้งน้ี ไดบ้รรจุเร่ือง
วิสยัทศัน์และ จรรยาบรรณไวใ้นหลกัสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผูบ้ริหาร และ พนกังานใหม่  ซ่ึงไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดไวใ้นเวบ๊ไซด ์(www.thaistanley.com) ของบริษทัดว้ย 
 

http://www.thaistanley.com/
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษทัก าหนดโครงสร้างกรรมการ คุณสมบติัของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการ การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
         (1) โครงสร้างกรรมการ  บริษทัมีกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี 
 ก . คณะกรรมการบริษทั 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  มีกรรมการจ านวน 12  คน ประกอบดว้ย 
 1.กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ( Executive Director ) : ซ่ึงเป็นผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า หรือมี
อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั    จ  านวน  4 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  33.33 ของกรรมการทั้งหมด 
 2.กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมการท่ีเป็นอิสระ จ  านวน 8 คน คิด
เป็นสดัส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซ่ึงถือเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามขอ้ก  าหนด ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 
 กรรมการทุกท่านมีคุณสมบติั ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้น ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตน 
           กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดโดย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในดา้นกลยทุธอ์งคก์ร  การก ากบัดูแลกิจการ  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลและการส่ือสาร  ดงัน้ี   
 1.กลยทุธอ์งคก์ร สอบทานใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมเก่ียวกบักลยทุธ ์ และนโยบายท่ีส าคญั  วตัถุประสงคท์าง
การเงินตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษทั และ ดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามแผนงาน  
 2.การก ากบัดูแลกิจการ จดัใหม้ีถอ้ยแถลงเก่ียวกบันโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการของตนเองและมีการ
ประเมินผลการก ากบัดูแลเป็นประจ า ดูแลใหม้ัน่ใจว่าสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติั สร้างความ
เขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมัง่คงใหก้บักิจการ  
 จดัใหมี้ระบบท่ีใหค้วามมัน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไดด้  าเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายและ 
จริยธรรมท่ีดี 
 จดัใหม้ีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสงัเกตถึงการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว
โดยกรรมการและพนกังานทุกคน  และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั   
 จดัท าและรักษาไว ้และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน และการ  
ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และ
รายการผดิปกติทั้งหลาย   
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 จดัใหม้ีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั และก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบอยา่งชดัเจน   
 ดูแลใหม้ัน่ใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบติัต่างๆ ของคณะกรรมการท่ีเป็นอยูไ่ดปู้ทางไวส้ าหรับการก ากบัดูแลท่ี
เหมาะสมและปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมท่ีดี และท าการเปล่ียนแปลงเมื่อจ  าเป็น   
 สอดส่องดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้
รวมทั้งการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทั ในทางมิชอบ และการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งในรายการระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยง 
 3.การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี แต่งตั้ง
เลขานุการของบริษทั ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ และให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
 4.การรายงานทางการเงิน ใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบท่ีมีความเช่ือถือได ้  ดูแลใหม้ี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน  การจดัการความเส่ียง และ การติดตามใหม้ีการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลตามขอ้บงัคบับริษทัฯ  
 กรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการกิจการของบริษทั มีการตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานภายใน
ขอบเขตและกฎหมาย, วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั  บริษทัก าหนดเร่ืองตอ้งไดรั้บการอนุมติัเห็นชอบจาก
คณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประชุมคณะกรรมการ อาทิ  
            1) พิจารณาการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ การลงมติเอกสารฉบบัร่างท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
            2) พิจารณาการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ และ การลงมติเอกสารฉบบัร่างท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
            3) พิจารณาอนุมติัเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบก าไรขาดทุนของบริษทั เพื่อส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
            4)    การคดัเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ 
            5)    พิจารณาอนุมติัการซ้ือขายหุน้บริษทัคู่แข่งและการซ้ือขายหุน้บริษทัของกรรมการ 
            6)   พิจารณาการออกหุน้ใหม่ และซ้ือหุน้ของบริษทัตนเองกลบั  
 เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ีซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 
 1.  เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 2.  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้เกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการของบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการอาจ
ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งอีกไดโ้ดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 บริษทัมีการก าหนดใหก้รรมการของบริษทัสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 
5 แห่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
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 ข. คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน  และผูบ้ริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จ  านวน 6 ท่าน   

 ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร   
 คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีก  าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษทั และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของบริษทั การอนุมติัแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการปฎิบติัตามนโยบายและเป้าหมายของบริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกลุ่มสแตนเลย ์ ซ่ึงมีการก าหนดไวเ้ป็นแผนระยะยาว ระยะกลาง  โดยแต่ละปีจะมกีารก าหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมาย
เชิงตวัเลขประจ าปี อาทิ เป้าหมายดา้นคุณภาพ ตน้ทุน ความปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงมีการพิจารณาถึงปัจจยัทั้งดา้นบวก
และดา้นลบตลอดจนความเส่ียงต่างๆ ท่ีผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งจะใหค้วามสนใจ โดยจะมีการประชุมแถลงนโยบายประจ าปี
ใหผู้บ้ริหาร และแจง้ใหพ้นกังานไดท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
 ค. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หนา้ท่ีในการสอบทวนความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ทั้งน้ี ไดก้  าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ในกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้กไ้ขหนา้ท่ีความรับผดิชอบเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2560 เพื่อให้
สอดคลอ้งตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แลว้ 
 ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ 
 1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ 
 2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
 4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 - ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 - ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 - ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 - ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 - ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 - จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 - ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

 - รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 8.ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
            (2)  รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั คือ  
      นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา    
      พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
      พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                     บมจ.แอด๊วานซอิ์นฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี 
                   พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมแีผนกตรวจสอบภายในของบริษทัท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบติั นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ี
เป็นอิสระไดโ้ดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  
และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  และสามารถเชิญผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เขา้
มาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไดใ้นท่ีประชุม และ ตอ้งมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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ในรอบปีบญัชี 2561 ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 8  คร้ัง โดยในการประชุมแบ่งเป็น 
- 4  คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร และ แผนกตรวจสอบภายในของบริษทั 
- 4  คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดงัน้ี  
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  จ านวนคร้ัง 

การประชุม 
จ านวนคร้ัง 

ที่เขา้ร่วมประชุม 
นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8 8 
นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ 8 8 
นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช  กรรมการตรวจสอบ 8 8 

 
 
 
        9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

การพิจารณาคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษทัอยู่
ในระหว่างพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะ
พิจารณาคุณสมบติั   ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริษทั หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการโดย
มีเกณฑ ์ในการพิจารณาคดัเลือกดงัน้ี 
         1. มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด ( พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์)   
           2. มีความรู้ , ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ  ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั   
           3. มีภาวะ ผูน้  า  วิสยัทศัน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มท่ีมผลประโยชน์
อ่ืนใด    
           4. มีคุณธรรม และ จริยธรรม  ประวติัการท างานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย   
        5. มีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั โดยก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการ แต่
ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไม่เกิน 5 บริษทั  โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
        6. มิไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั    
 ทงัน้ีบริษทัไม่มขีอ้จ  ากดัคุณสมบติักรรมการในดา้นเพศและ อาย ุเพื่อใหเ้กิดความหลากหลายของโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ   
  การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัใหด้  าเนินการตามขอ้ก  าหนดของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
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(1) กรรมการอิสระ 
เกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
- คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 บริษทั  ไดก้  าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไวเ้ทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทจ.
4/2552  ขอ้ (16) หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ ดงัน้ี  
 1.ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดว้ย 
 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคุมบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว 
ไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 
 3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   4.ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
ใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพยท่ี์มตีวัตนสุทธิของบริษทั หรือ
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
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ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริหารทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 
 7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
 

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ  
 การพิจารณาคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
บริษทัอยูใ่นระหว่างพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการจะพจิารณาจาก คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั ทงัน้ีบริษทัไม่มีขอ้จ  ากดัคุณสมบติักรรมการในดา้นเพศ , อาย ุ  และบริษทัยงัไม่มีนโยบายก าหนดจ านวนปีการ
เป็นกรรมการอิสระ  

-   ความสมัพนัธท์างธุรกิจของกรรมการอิสระ    มี  ดงัน้ี 
1. บริษทัใชบ้ริการทางกฎหมายกบั บริษทั ส านกังานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จ ากดั ท่ีนายพจิารณ์ สุขภารังษี 

เป็นกรรมการ โดยในปี 2561  เป็นจ านวนเงิน 0.74 ลา้นบาท   
ทั้งน้ี  รายการดงักล่าว ไม่เกินจากคุณสมบติัท่ีบริษทัระบุไว ้      

         องคป์ระกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษทัผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบับริษทั ก  าหนดไวด้งัน้ี 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผูถื้อหุน้ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อ

หุน้ 1 คน  มคีะแนนเสียงเท่ากบั  1  หุน้  ต่อ  1  เสียง  
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ด มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  ทั้งน้ีใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
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3.บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน จะอยูใ่น
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดงักล่าว 
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 
 การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาอนุมติันโยบายและแผนด าเนินงาน
จากคณะกรรมการบริหาร 
    9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

(1) กลไกในการก ากบัดูแลกิจการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทัแต่งตั้งตวัแทนของบริษทัในระดบัผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีได้

ถือหุน้อยู ่  โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจดัการของบริษทัเหล่าน้ี ใหค้  าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยไมม่ีวตัถุประสงคเ์พื่อแทรกแซงหรือครอบง า
กิจการเหล่าน้ี 

 (2) ขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders ‘ Agreement) 
 - ไม่มี 

         9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและ

พนกังานบริษทั ดงัน้ี 
ก าหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน และก าหนดหา้ม

พนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษทั ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผย
งบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยก าหนด ซ่ึงรวมถึงการก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ตอ้งรายงาน
จ านวนหุน้ของบริษทัท่ีตนมีอยูใ่หค้ณะกรรมการทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ   

บริษทัยงัไม่ไดก้  าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแจง้เก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้อยา่งนอ้ย 1 
วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขายต่อคณะกรรมการ  

การไม่ปฎิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวถือเป็นการกระท าผดิทางวินยั  โดยผูท่ี้กระท าความผดิจะตอ้งเขา้สู่
กระบวนการตามบทลงโทษของบริษทัต่อไป 
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บริษทัออกนโยบายความมัน่คงสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการรักษาและควบคุมขอ้มูลของบริษทั รวมถึงการ
รักษาความลบัของลูกคา้  โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผูดู้แลการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์
และโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษทัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น 
และผูจ้ดัการฝ่ายของหน่วยงานดงักล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งน้ีแผนกตรวจสอบภายในมกีาร
ตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง   
               บริษทัเพ่ิมมาตรการรักษาความลบั ในการควบคุมทางดา้นกายภาพ ดว้ยการขอความร่วมมือผูท่ี้เขา้มาติดต่อ
ในบริษทัทุกราย งดใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดใ้นบริเวณบริษทั และหากตอ้งมีการถ่ายภาพในบริษทัตอ้งไดรั้บ
อนุญาตในทุกกรณี ซ่ึงผูถ่้ายภาพจะตอ้งติดแถบป้ายท่ีแสดงถึงการไดรั้บอนุญาตใหถ่้ายภาพทุกคร้ัง นอกจากน้ี ไดเ้พ่ิม
การหา้มน าอุปกรณ์บนัทึกเสียง อุปกรณ์ส่ือสาร หรือ อุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไดเ้ขา้มาในพ้ืนท่ีควบคุมเขม้งวด อาทิ 
ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
                ในปี 2561 กลุ่มสแตนเลยไ์ดเ้ร่ิมเผยแพร่การใช ้ "กฏหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของยโุรป"  GDPR 
(General Data Protection Regulation) ใหบ้ริษทัในกลุ่มทราบและน าไปปฎิบติัใหเ้หมาะสม 
 
               9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
               (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
               บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาใหก้บัผูส้อบบญัชีของ บริษทั ไพร๊ซ 
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จ  านวนเงินรวม    2.16  ลา้นบาท  

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน  
                - ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน  0.23  ลา้นบาท 
                - ค่าตรวจสอบการปฏิบติัการท าลายสินคา้คงเหลือ  เป็นเงิน 0.04 ลา้นบาท 
                - ค่าตรวจสอบการปฏิบติัการตรวจสอบบญัชี บริษทั เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค จ  ากดั    
เป็นเงิน 0.20 ลา้นบาท 
 
              9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอ่ืน ๆ  

  บริษทัไดป้ฏิบติัตาม หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  และ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณารับทราบและก าหนดใหม้ีการทบทวนการน าหลกัปฎิบติั
มาปรับใชก้บัการด าเนินงานของบริษทัเป็นประจ าทุกปี  
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  โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดป้ฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรุปสาระส าคญัในการด าเนินการ
แบ่งเป็น 5 ดา้นไดด้งัน้ี 

 1.ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น  ( Rights of Shareholders ) 
บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ อยา่งเป็นอิสระ การไดรั้บส่วนแบ่งผล
ก าไร/ เงินปันผล อยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งอิสระ 
การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมติั
ธุรกรรมท่ีส าคญั การแกไ้ขหนงัสือส าคญัของบริษทัฯ  นอกจากนั้นยงัไดด้  าเนินการเพ่ือส่งเสริมและอ านวยการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

1.1 สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลท่ีส าคญั และจ าเป็น  โดยด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ใหค้รบถว้น ตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ พร้อมน าขอ้มูล
เหล่านั้นเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถรับทราบขอ้มูลไดอี้กช่องทางหน่ึง ซ่ึงการเผยแพร่ดงักล่าวได้
รวมขอ้มูล อ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกบั บริษทั  เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผูถื้อหุน้  นโยบายการบริหาร  ผูบ้ริหาร ฯลฯ รวมทั้ง
ขอ้มูลทางการเงินอ่ืนๆ และขอ้มูลท่ีบริษทั ไดเ้ผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนดว้ยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ
เช่นเดียวกนั 

บริษทัใชเ้กณฑว์นัก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อผูถื้อหุน้ทุก
รายไดจ้ะมีเวลาในการพิจารณาขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ วนั เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษทั ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  1.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
และ ออกเสียงลงมติ 

หนงัสือเชิญประชุม 
บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14  วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี

รายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อยา่งครบถว้นและเพียงพอ  โดยเอกสาร
ดงักล่าว ไดจ้ดัท าทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพ่ืออ  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ  

 ในหนงัสือเชิญประชุมไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารท่ี
จ  าเป็นในการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ี
บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยงัสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็
ไซดข์องบริษทัไดอี้กดว้ย 
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การอ านวยความสะดวก 
บริษทัฯ ไดจ้ดัรถรับ- ส่ง เพื่ออ  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

      จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการมาใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสถาบนั บริษทัอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบจ านวนหุน้และรายช่ือกองทุนต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นการล่วงหนา้ได ้ 

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยเพื่อน ามา
ค านวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

การประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน 
- ผูส้อบบญัชี เพื่อใหข้อ้มูลกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นซกัถามเก่ียวกบังบการเงิน 
- นกักฎหมายจากบริษทัภายนอก ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
- ล่าม เพื่อส่ือสารความเขา้ใจของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
- ตวัแทนลูกจา้งของบริษทั : ประธานคณะกรรมการสวสัดิการ และ ตวัแทนลูกจา้งท่ีไดรั้บเลือกตั้งจาก 

พนกังานเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ 
- ตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ินจาก เทศบาลต าบลบา้นกลาง 
การออกเสียงลงคะแนน นบัหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้มคีะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ 
ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไว ้     
 
1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ 
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดยใหเ้วลา

อยา่งเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ  ในการประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการทุกคน และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

 
1.4   สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  
โดยในวาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้จง้นโยบายและหลกัเกณฑใ์น

การก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 
 
1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษทัเสนอช่ือกรรมการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 1.6 คณะกรรมการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เพื่อใหม้ีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษทั
ฯ จึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีล่วงหนา้ และเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน
ดงักล่าว ไวบ้น website ของบริษทั และไดแ้จง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม – 22  เมษายน 2562  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระ
การประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
2. ด้านการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ( Equitable Treatment of Shareholders)  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่      ผู ้

ถือหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
2.1  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง ปัจจุบนั

บริษทัมีเฉพาะหุน้สามญั ไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน ๆ  
2.2 ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก  าหนดและจดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้อกสาร หลกัฐาน รวมทั้งค  าแนะน าขั้นตอนในการมอบ
ฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพื่อสามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.3 บริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากไดเ้ร่ิมประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
วาระท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดม้กีารลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออก
เสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ( ประเทศไทย ) จ  ากดั ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 14  วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นเวบ๊ไซดข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการประชุม และ
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นส่ือมวลชนโดยประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกนั
ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และ ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

2.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าบนัทึกการประชุมผูถื้อหุน้ และ ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด ์ ของบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบรายละเอียดการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั โดยหลงัจบการประชุมบริษทัไดแ้จง้มติไป
ยงัตลาดหลกัทรัพย ์ และส าหรับรายงานการประชุมบริษทัจะส่งส าเนาไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ละเผยแพร่รายงานการ
ประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะแสดงขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
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สดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นค าถามค าตอบ
ท่ีแสดงช่ือนามสกุลผูถ้ามและผูต้อบ อยา่งครบถว้น  

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย ( Role of Stakeholders )  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญั ในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูซ้ื้อ ลูกคา้ผูข้าย พนกังาน  ผูถื้อหุน้ 

ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ ชุมชนทอ้งถ่ิน ตามท่ีกฎหมายก าหนดและดูแลว่าสิทธิดงักล่าวไดรั้บความ
คุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี อีกทั้งจะผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมหรือการด าเนินงานท่ีสร้างประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มดงัน้ี 

3.1 ลูกคา้    เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่ขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ดงันั้นลูกคา้ใน
ความหมายของบริษทัฯ จึงหมายถึงลูกคา้ผูผ้ลิตยานยนตท่ี์ซ้ือสินคา้ของบริษทั และรวมถึงลูกคา้ผูใ้ชย้านยนตท่ี์มีสินคา้
ของบริษทัอีกส่วนหน่ึง ดว้ย     บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัลูกคา้ ดงัน้ี 

ดา้นบริหาร :  ตอบสนองความพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงาน ทางดา้นคุณภาพ 
ตน้ทุน, การจดัส่ง, การพฒันา, ความปลอดภยัและมนุษยส์มัพนัธโ์ดยการใชว้งจร การวางแผน - การปฏิบติั – การ
ตรวจสอบ 

ดา้นคุณภาพ : มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคร์ะบบรับประกนัคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภณัฑด์ว้ย
ความมัน่ใจท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและความไวว้างใจจากลูกคา้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีส่วนงานการตลาด รับผดิชอบในการติดต่อประสานงานกบับริษทัลูกคา้ผูผ้ลิตยานยนตแ์ต่
ละรายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความสมัพนัธท่ี์น่าเช่ือถือและตอบสนองความพอใจลูกคา้แต่ละรายไดสู้งสุด  และจดัให้
มีฝ่าย  รับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance)  รับผดิชอบในการรับประกนัคุณภาพสินคา้ การใหข้อ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบัสินคา้ ใหค้  าปรึกษา และรับขอ้ร้องเรียน เพื่อใหลู้กคา้ผูผ้ลิตยานยนตแ์ละลูกคา้ผูใ้ชย้านยนตไ์ดรั้บความพึง
พอใจในคุณภาพของสินคา้และบริการ  

ทั้งน้ีในดา้นการแข่งขนั บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และ
ตามปกติธุรกิจ 

 การปฎิบติัในปี 2561 บริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือกบัลูกคา้ผูผ้ลิตยานยนต ์ เขา้ร่วมในกิจกรรมของลูกคา้ อาทิ 
กิจกรรม QCC , กิจกรรมดา้น CSR  , กิจกรรม Rally  เป็นตน้ 

 
3.2 ลูกคา้ผูข้าย    คือ คู่คา้ทางธุรกิจ  บริษทัฯ มนีโยบายท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลง, สญัญา ต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ย ความซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ภายใตก้ฎหมาย และ กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  การคดัเลือกลูกคา้ผูข้ายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจดัซ้ือ ท่ีพิจารณาเอกสารส าคญั สภาพกิจการ รวมถึง
พิจารณาประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัดา้นพนกังานและสิทธิมนุษยชน ดว้ย  

นอกจากน้ียงัจดัใหมี้กิจกรรมประชุมกบัคู่คา้ เพ่ือแจง้ข่าวสารของบริษทัฯ ใหท้ราบพร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็น 
เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจา้หน้ีเงินกู ้บริษทัฯ จะเชิญเขา้ร่วมประชุมพร้อมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยใ์นการประชุมแจง้ผล
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ด าเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกคา้ผูข้าย ก็มกีารจดัประชุม supplier meeting เป็นประจ าทุกปีโดยฝ่ายจดัซ้ือ เพ่ือ
แจง้นโยบายดา้นจดัซ้ือประจ าปี และมอบรางวลั QCD ส าหรับผูข้ายท่ีสินคา้มีคุณภาพ และจดัส่งตรงเวลา 

กรณีเจา้หน้ีรับเหมาก่อสร้าง จะจดัประชุมแยกโดยเจา้หนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและเจา้หนา้ท่ี
ท่ีดูแลเก่ียวกบัการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย ์ ของบริษทัฯ ร่วมประชุมดว้ย  เพื่อขยายผลมาตรการ
ดา้นความปลอดภยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษทั ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาผูข้ายวตัถุดิบเพื่อใหเ้ป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศกัยภาพในการ
แข่งขนั เพื่อน าไปสู่การไดว้ตัถุดิบท่ีมคุีณภาพ และตน้ทุนไม่สูงเกินไป และไดจ้ดัท าต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  แบ่งเป็น 
2 กิจกรรม ดงัน้ี 

1. Supplier SNAP    บริษทัฯ ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยงัผูข้าย และจดัทีมงานจาก หน่วยงาน OPI 
(Office of Productivity Innovation) และฝ่ายจดัซ้ือของบริษทั  เขา้ไปใหค้วามรู้และท ากิจกรรมปรับปรุงการผลิต หรือ 
ระบบ SNAP ( Stanley New Approach for higher Productivities ) ณ บริษทัผูข้าย เป็นระยะๆ  

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

บริษทัยงัใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัใหลู้กคา้ผูข้ายไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยงัมีการ
ประเมินคุณภาพอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ     

 
3.3  พนกังานบริษทั   บริษทัฯ ตระหนกัว่าการเจริญเติบโตของบริษทั เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

พนกังานทุกคน ถือไดว้่า พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่าต่อบริษทัเป็นอยา่งยิง่ บริษทัฯ จึงไดก้  าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังานครอบคลุมดา้น ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั สวสัดิการ กิจกรรมสนัทนาการ การ
ฝึกอบรมและพฒันา สิทธิประโยชน์ของพนกังาน สิทธิมนุษยชน โดยไดย้ดึถือหลกัปฎิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย 
ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรอง มรท 8001-2003  ( ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบนั )   

และไดน้ าระบบ STAR Plan ของกลุ่มสแตนเลยท่ี์ครอบคลุมถึง ค่าจา้ง ระบบต าแหน่ง ล  าดบัขั้น การโยกยา้ย 
การประเมินผลงาน โดยตอ้งอยูบ่นหลกัพ้ืนฐาน ยติุธรรม เหมาะสม และยอมรับได ้  
   

3.4 ผูถื้อหุน้    บริษทัฯ มนีโยบายท่ีจะด าเนินการ เพื่อรักษาสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนัตามท่ี
กฎหมายก าหนด และก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ  (งบ
ก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)     ทั้งน้ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดเ้ยีย่มชมกิจการของบริษทั หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ หรือ
นดัหมายวนัเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
3.5 สงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน      บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยถือว่า

บริษทั ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัข้ึนจนถึงปัจจุบนั นอกจากการจา้งงานท่ีพนกังานส่วน
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ใหญ่อาศยัในชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริษทัแลว้ บริษทัยงัเขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในทอ้งถ่ินอยา่ง
สม ่าเสมอ อาทิ วดั  โรงเรียน  และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

บริษทัฯ ไดท้ าโครงการช่วยเหลือสงัคม เพื่อด าเนินการดา้นสาธารณะประโยชนต่์างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์
ประเทศไทย  โดยไดส้รุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไวใ้น รายงานความย ัง่ยนื และ ในรายงานประจ าปีแลว้  

บริษทัฯ  ไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดูแลจดัการสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไวใ้น นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั  และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถ
ติดต่อส่ือสาร ร้องเรียน กบับริษทัไดด้งัน้ี 

เลขานุการบริษทั      อีเมล ์  companysecretary@thaistanley.com 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์    อีเมล ์  adths@thaistanley.com  และ info@thaistanley.com  
โดยบริษทัเผยแพร่ หลกัการ ขั้นตอนติดต่อ และการด าเนินการ ไวใ้น เวบ็ไซตข์องบริษทั 

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

กิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั อยา่งถูกตอ้งทนัท่วงที และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ ก  าหนด ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้  าหนดนโยบายและหลกัปฏิบติัใน
การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัน้ี 

 
4.1 นโยบายการใหข้อ้มูล 
-  การเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มูล และ เป็นไปภายใตก้รอบ

ของกฎหมาย, ขอ้ก าหนดและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  การเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั ตอ้งมีความชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และใหข้อ้มูลข่าวสารท่ี

น่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถช้ีแจงขอ้มูลต่างๆ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่ายและรวดเร็ว 
-  การใหข้อ้มูลข่าวสารตอ้งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั และสม ่าเสมอ 

ภายใตก้รอบการปฏิบติังานท่ีก  าหนดไว ้และ หลีกเล่ียงการปฏิบติัท่ีจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
-  การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ตอ้งมัน่ใจว่ามิไดส่้งผลเสียต่อความสมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบับริษทั หรือล่วง

ละเมิดขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
-  การปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบั จะตอ้งปฏิบติัภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทั ท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานบริษทั (Code of Conduct ) 
 
 

mailto:adths@thaistanley.com%20%20และ
mailto:info@thaistanley.com
http://www.thaistanley.com/
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4.2 การส่ือสาร 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร มีอ  านาจในการแจง้ข่าวสาร

และขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทั และสามารถมอบหมายใหผู้บ้ริหารแต่ละสายงานใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานนั้นๆ 
ได ้โดยผา่นหน่วยงานหรือบุคคลท่ีดูแลดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์   ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือบุคคลท่ีสนใจ สามารถ
รับทราบขอ้มูลของบริษทัหรือติดต่อส่ือสารขอขอ้มูลเพ่ิมเติมไดโ้ดยผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทั 
(http://www.thaistanley.com)  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบุคคลท่ีดูแลงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซ่ึงรับผดิชอบในการใหข้อ้มูลหรือตอบขอ้
ซกัถาม ในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป และเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงในการ
ตอบหรือใหข้อ้มูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีแจง้ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ
โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์ 02-581-5462 ต่อ 1164  หรือ adths@thaistanley.com และ
info@thaistanley.com 

 
4.3 มาตรฐานและรูปแบบการส่ือสาร 
บริษทัฯ จะแจง้ผลด าเนินงานของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนและผูส้นใจทัว่ไป ทราบเป็นระยะๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารอ่ืน โดยผา่นส่ือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ เวบ็ไซดข์องบริษทั 
บริษทัฯจดัใหม้ีการประชุมส าหรับนกัวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีน าเสนอในท่ีประชุม

นกัวิเคราะห์ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน นกั
ลงทุน หรือบุคคลท่ีสนใจลงทุนในบริษทั เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ ของบริษทั ไวใ้นเวบ็ไซด์
ของบริษทั (http://www.thaistanley.com) โดยมีขอ้มูลท่ีส าคญัในเวบ็ไซด ์ ไดแ้ก่   
               - วิสยัทศัน์  , นโยบายการบริหาร , นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล  
               - ขอ้มูลทางการเงินต่างๆ เช่น  งบการเงิน  ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั อตัราส่วนทางการเงิน อตัราการ จ่ายเงิน
ปันผล  เป็นตน้ 

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั เช่น ลกัษณะธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร  โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม    
- รายงานประจ าปี  และ รายงานอ่ืนๆ ท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- กระดานข่าว และ หอ้งสนทนา 
-กิจกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธข์องบริษทั เช่น  ก  าหนดการประชุมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยร์ายไตรมาส 
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities ) 
5.1 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

mailto:adths@thaistanley.com
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ส าหรับคณะกรรมการ บริษทัจดัใหม้ีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  เพื่อใหก้รรมการใหม่ได้
รับทราบบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงาน
ต่างๆ ของบริษทั เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่ 
บริษทัจะท าการปฐมนิเทศในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั : ขอ้บงัคบับริษทั, วิสยัทศัน์, 
นโยบายก ากบัดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนกังาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ และ ก.ล.ต. 
เก่ียวกบัหนา้ท่ีของกรรมการ และ ขอ้พึงปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน พร้อมไดน้ าชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้
เขา้ใจสภาพการด าเนินการของบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมุ่งเนน้ใหมี้การส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยใหก้รรมการแต่ละท่าน
ไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมอบรมซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ และ จดัใหม้ีการแจง้และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงในท่ีประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ ในปี 2561 มีกรรมการบริษทัเขา้อบรมสมันากบั สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors: IOD)  จ  านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช  หลกัสูตร  Board Matters & Trends (BMT6/2018) วนัท่ี 30 -31 ตุลาคม 2561 
2. นายพิจารณ์  สุขภารังษี หลกัสูตร  Board Matters & Trends (BMT 6/2018) วนัท่ี 30 -31 ตุลาคม 2561 

 ส าหรับกรรมการบริหาร และ ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการทุกส่วนงาน บริษทัจดัหลกัสูตรสมันาภายนอกบริษทั 
(Outside Seminar ) อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ โดยเม่ือวนัท่ี 26 – 27 มกราคม 
2562  จดัสมันาหลกัสูตร  How will Artificial Intelligence (AI) change the world ?    ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  

 5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา คณะกรรมการไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีโดยรวมของ

คณะกรรมการทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีทั้งหมดของคณะกรรมการ จ  านวน 6 หมวด รวม 55 ขอ้ ดงัน้ี 
1   โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ                                          11           ขอ้ 
2   บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ                           18          ขอ้ 
3   การประชุมคณะกรรมการ                                                                 9           ขอ้ 
4   การท าหนา้ท่ีของกรรมการ                                                                  7          ขอ้  
5   ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ                                                                      5          ขอ้ 
6   การพฒันาตนเองของกรรมการ                                                                  5         ขอ้       
กระบวนการประเมิน เลขานุการบริษทัจดัท าแบบสอบประเมิน จดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการทุกท่าน

ประเมินตนเองแบบทั้งคณะ ในวนัประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสท่ี 4 และ ส่งคืนใหแ้ก่เลขาท่ีประชุมเพื่อค  านวณหา
ค่าเฉล่ีย และแจง้ผลให ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการในการประชุมคร้ังถดัไป 
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หลกัเกณฑก์ารประเมิน   ความหมายของคะแนน   
                               0  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น   
                               1  =  ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย   
                               2  =   เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร   
                               3  =   เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี   
                               4  =   เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม   
 ผลการประเมิน      ผลคะแนน  
                    มากกว่า          90               ดีเยีย่ม  
                    มากกว่า          80              ดีมาก    
                    มากกว่า          70              ดี 
                     มากกว่า          60              พอใช ้  
                    เท่ากบัหรือนอ้ยกว่า 60              ควรปรับปรุง  
 
ส าหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยไดท้ าการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2562  ผลการ

ประเมินอยูใ่นเกณฑดี์มาก และไดน้ าผลประเมิน ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป  

ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่มีการการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการชุดยอ่ย และประธาน
กรรมการบริหาร  

5.3 การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
เม่ือส้ินรอบปีบญัชีทุกปี (31 มีนาคม) บริษทัก  าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนได้

เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก  าหนดใหก้รรมการ และ
ผูบ้ริหาร จดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก  าหนด
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยเลขานุการบริษทัจะรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 
และแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการรับทราบในเดือนพฤษภาคม  
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม       
 10.1 นโยบายภาพรวม 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผูป้ระกอบการท่ีดีต่อสงัคมโดย
หน่ึงในวิสยัทศัน์ของบริษทั คือ การใหค้วามส าคญั ใหคุ้ณค่าและค ้าจุนผูท่ี้สนบัสนุนเก้ือกูลสแตนเลยอ์ยา่งจริงใจ  โดย
ถือว่าผูค้  ้าจุนบริษทั คือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุก ๆ ดา้น ทั้งพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ผูซ้ื้อ ผูข้าย  ชุมชนและ
สงัคมทอ้งถ่ิน  
 ในแต่ละปี บริษทัก าหนดเป้าหมายการบริหารจดัการ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดา้นความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคมดว้ย  ผูบ้ริหารระดบัสูงจะท าการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เป็นรายเดือนอยา่ง
ต่อเน่ือง   
 10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
 (1)   กระบวนการจดัท ารายงาน  ส่วนงานบริหารเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงาน โดยก าหนดหวัขอ้
ส าหรับการรายงาน โดยอา้งอิงจากแนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ 8 หลกั ท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย แลว้เปิดเผยตามหลกัสากล GRI  (Global Reporting Indicator) ดว้ยประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่  ดา้น
เศรษฐกิจ  ดา้นสงัคม และ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานความย ัง่ยนืซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานประจ าปี ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.thaistanley.com 

(2) การด าเนินงานในประเดน็ท่ีเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั แต่ละส่วนงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม จะใหค้วามส าคญัและปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั มีการประเมินผล
กระทบจากผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสม ่าเสมอ  เช่น การออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงการใชว้ตัถุดิบท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  การผลิตท่ีใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและการก่อใหเ้กิดมลภาวะ   ในแต่ละปี
บริษทัจะมีการประชุมผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการ เพ่ือแจง้สรุปผลขอ้มูลเชิงตวัเลขตามประเด็นต่างๆน้ี  พร้อมทั้ง
มอบหมายนโยบายและเป้าหมายของปีต่อไป เพื่อใหทุ้กส่วนงานน าไปวางแผนการปฎิบติังานต่อไป 
  การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัในปี 2561  มี 3  หมวด ดงัน้ี 

1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
 บริษทัมีนโยบายบริหารท่ีจะด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส  และค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งห่วง
โซ่อุปทาน 
 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัจดัใหม้ีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ ไดแ้ก่ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังานเพื่อใหถื้อ
เป็นแนวปฏิบติั  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมกีารพิจารณาทบทวนและปรับปรุงใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์อยา่ง
สม ่าเสมอ  
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 ส าหรับดา้นกรรมการ บริษทัก าหนดโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และ
ผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจนและเหมาะสม และใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง ดา้นบริหาร
จดัการ บริษทัจดัท า ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งดา้นสถานะการเงิน  การด าเนินงาน และการก ากบัดูแล
การปฏิบติังานต่าง ใหม้ีประสิทธิภาพและท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนการจดัการดา้นความเส่ียงและการให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
 การเปิดเผยขอ้มูลบริษทัค านึงถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั   
 
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริต โดยถือเป็นหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี “หา้มการทุจริต (Corruption) 
ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในบริษทัไม่ว่าจะโดยการ
น าเสนอ (Offering) การใหค้  ามัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การใหห้รือรับ
สินบน (Giving or Accepting Bribes) และส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายใหผู้อ่ื้น ใหห้รือรับสินบน
หรือส่ิงจูงใจแทนตนเอง อนัเก่ียวเน่ืองกบัการท างานในบริษทั 
 การตรวจสอบและประเมินในประเด็นน้ี โดยผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีประเมินรวมกบัความเส่ียงใน
ดา้นต่าง ๆ เพ่ือแจง้ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง นอกจากน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
มีการประเมินในประเด็นน้ีเป็นประจ าทุกปีตลอดจนน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัตามล าดบั  
 บริษทัก าหนดโทษการทุจริตต่อหนา้ท่ีดว้ยการเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผดิทางกฎหมายก็
จะตอ้งไดรั้บการด าเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา จากการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต บริษทัไม่พบ
ความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญั 
 บริษทัด าเนินการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งใหท้ราบเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการ
ทุจริต รวมถึงมีขอ้ก  าหนดการแจง้ขอ้เสนอแนะดา้นจรรรยาบรรณทางธุรกิจ ส าหรับการใหแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการ
ทุจริต การท าผดิกฎหมาย ผดิจรรณยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย ์ ทั้งขององคก์รและตวับุคคล โดยสามารถแจง้ไดท่ี้ 
ส านกัเลขานุการบริษทั โดยใชช่้องทาง โทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์  ซ่ึงส านกัเลขาฯ จะรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการจรรณยาบรรณทางธุรกิจต่อไป  
 ปัจจุบนับริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  
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 นวตักรรมทางธุรกจิและสังคม 
 บริษทัและกลุ่มสแตนเลยไ์ดม้ีแนวคิดท าการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างมาสู่อุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยั โดยช่วยผูข้บัข่ียานพาหนะใหม้ีทศันวสิยัในสภาพแวดลอ้มหรือสภาพอากาศต่างๆ ในการขบัข่ีไดดี้
ยิง่ข้ึน  ซ่ึงนอกจากเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑย์งัมีส่วนช่วยดา้นความปลอดภยัในสงัคมมากข้ึนอีกดว้ย 
 
 
 2. การด าเนินงานด้านสังคม 
 บริษทัแบ่งการด าเนินงานดา้นสงัคม เป็น 4 หมวดดงัน้ี 
 1. การจดัการด้านแรงงานและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 การปฎิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 บริษทัตระหนกัถึงพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงตอ้งมีระบบการจดัการดา้นแรงงานท่ีดีเพื่อใหพ้นกังาน
ไดรั้บการคุม้ครองและการปฎิบติัอยา่งเป็นธรรม ซ่ึงจะส่งผลใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
บริษทัไดก้  าหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
แรงงานไทยและกฎหมายดา้นแรงงาน รวมถึงระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย 
 1. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปฎิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายแรงงาน ขอ้ก  าหนดแห่งมาตรฐานแรงงานไทย 
กฎหมายและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  บริษทัพยายามจะพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน รวมถึงสภาพแวดลอ้มและสวสัดิภาพในการท างาน 
ใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสม และจดัใหม้ีการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 3. บริษทัจะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษทั ระเบียบ
ปฎิบติังาน รวมถึงผลการปฏิบติังาน 
 ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายน้ีเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีนอกจากการ
น ามาตรฐานแรงงานไทยมาใชภ้ายในบริษทัทัว่ทั้งองคก์ร ยงัไดข้ยายผลครอบคลุมถึงผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาช่วงดว้ย 
 บริษทัจดัท าคู่มือการจดัการดา้นแรงงาน ซ่ึงเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจดัการดา้นแรงงาน ตามมาตรฐาน
แรงงานไทย  โดยมีประเด็นท่ีบริษทัใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 
 ประเด็นการเลือกปฏิบติั  บริษทัแสดงเจตนารมณ์อยา่งชดัเจนท่ีจะไมก่ระท าหรือสนบัสนุนใหม้ีการเลือก
ปฏิบติัในการจา้งงาน การจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนการท างานอ่ืน ๆ  ค่าสวสัดิการ  โอกาสในการฝึกอบรมและ
พฒันา การเล่ือนขั้นหรือต าแหน่งหนา้ท่ี รวมถึงการเลิกจา้งหรือการเกษียณอายกุารท างาน ท่ีเน่ืองมาจากความแตกต่าง
ในเร่ืองสญัชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุ เพศ สถานภาพสมรส ทศันคติส่วนตวัในเร่ืองเพศ ความพิการ การติดเช้ือ
เอชไอวี ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอ่ืนๆ     
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 ทั้งน้ี บริษทัไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรือกระท าการใดๆ ท่ีจะกระทบต่อกิจกรรมการใชสิ้ทธิหรือวิธีปฏิบติัของ
พนกังานเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ขา้งตน้ท่ีไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษทั 
 ประเด็นแรงงานเดก็ บริษทัไม่มีการจา้ง ไม่มีความเก่ียวขอ้ง และไม่เคยสนบัสนุนใหม้ีการใชแ้รงงานเด็กท่ีมี
อายตุ  ่ากว่า 15 ปี  ตลอดจน ไม่มีการให ้หรือ ไม่เคยสนบัสนุนใหใ้ชแ้รงงานเด็กท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัหรือ
อยูใ่นภาวะแวดลอ้มท่ีอนัตรายต่อสุขอนามยัและความปลอดภยั 
 ประเด็นหญิงมีครรภ ์ บริษทัไม่ใหพ้นกังานหญิงมีครรภท์ างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามท่ี
กฎหมายก าหนดและจดัใหพ้นกังานหญิงท่ีตั้งครรภไ์ดท้  างานหรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขอนามยั
และการมีครรภ ์รวมทั้งไม่มีการเลิกจา้ง ลดต าแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ ์
 บริษทัมีการประเมินประเด็นเหล่าน้ีกบั Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ใหม้ีการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชนใน
สงัคม 
 ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษทัใหสิ้ทธิพนกังานในการเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการอ่ืนๆ ในบริษทั และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคดัเลือกหรือเลือกตั้งผูแ้ทน โดยบริษทัไม่มีการ
ขดัขวางหรือแทรกแซงในการใชสิ้ทธิของพนกังาน ปัจจุบนับริษทัมีตวัแทนพนกังานท่ีมาจากการเลือกตั้งมาเป็น
คณะกรรมการสวสัดิการ และ คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดย
จดัการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี 
 นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั จนถึงปัจจุบนั  บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน และบริษทัไม่มีสหภาพแรงงาน  
 ประเด็นดา้นสวสัดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  บริษทัค านึงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั มีการพิจารณาการปรับข้ึนค่าจา้งทุกปี การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม สะดวก และ
พอเพียง   อาทิ ส่ิงอ  านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยั ไดแ้ก่ หอ้งน ้ าสะอาด น ้ าด่ืมสะอาด ส่ิงจ  าเป็นในการปฐม
พยาบาลและการรักษาพยาบาล โรงอาหารท่ีสะอาดถูกหลกัสุขาภิบาล  นอกจากน้ียงัมี เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้
ชุดพนกังานและมีบริการซกัรีด การใหข้องขวญัวนัเกิดและของขวญัปีใหม่  เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีท างาน
ล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบติังานขา้งนอกบริษทั ค่ารักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมถึงครอบครัวของพนกังาน เป็นตน้ โดย
บริษทัมีการพิจารณาสวสัดิการเพ่ิมใหพ้นกังานเป็นประจ าทุกปี   
 บริษทัยงัมีการจดักิจกรรมภายในบริษทัในดา้นส่งเสริมสุขภาพ เช่น  การจดัแข่งขนักีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสี  
กิจกรรมสนัทนาการ ไดแ้ก่ การจดัท่องเท่ียวแต่ละหน่วยงาน และจดักิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสงัคมและ
วฒันธรรมอนัดีของประเทศไทย ไดแ้ก่ จดัใหมี้การสรงน ้าพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต ์  การแห่เทียนเขา้พรรษา 
กิจกรรมตกับาตรอาหารแหง้ พิธีท าบุญ ในเทศกาลปีใหม่          
          การส่งเสริมใหพ้นกังานใชเ้ทคโนโลย ี บริษทัจดัท า QR Code ส าหรับใหพ้นกังาน download  คู่มือพนกังาน 
คู่มือฝึกอบรม และคู่มืออ่ืนๆทุกประเภทไดโ้ดยสะดวก นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท าโปรแกรมแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ 
Intranet เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใชง้านแทนการเขียน อาทิ โปรแกรม HRMS ( Human Resource Management System) ให้
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พนกังานยืน่ขออนุญาตลาหยดุตามสิทธ์ิของพนกังานโดยใหห้วัหนา้งานอนุมติัไดผ้า่นระบบ , การจองใชห้อ้งประชุม
ในบริษทั , การจองใชร้ถยนตข์องบริษทั เป็นตน้  
 นอกจากน้ี บริษทัไดม้ีโครงการ Cash less ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานลดการใชเ้งินสดในการ
จ่ายเงินต่างๆ ในบริษทั โดยใชจ่้ายผา่นระบบการโอนเงินดว้ย  Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์ อาทิ ค่าอาหาร
บริเวณโรงอาหาร  การจ่ายเงินคืนจากการเบิกเงินทดรองจ่ายจากบริษทัท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นตน้  เพื่อเป็นการลด
การใชเ้งินสด เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วลดเวลาในการรับและทอนเงิน ช่วยเพ่ิมดา้นสุขอนามยัจากผูข้ายลดการหยบิจบั
ธนบตัรและเหรียญต่าง ๆ  และเป็นการส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงสู่ยคุ Thailand 4.0 
           นอกจากการด าเนินกิจกรรมดา้นแรงงานภายในบริษทั ในส่วนภายนอก บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นแรงงาน
กบัหน่วยงานราชการอยูเ่สมอ และในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงาน
สมัพนัธแ์ละดา้นสวสัดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13    
 
 การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 บริษทัใชร้ะบบการบริหารงานบุคคล STARs Plan เพื่อเป็นหลกัในการพฒันาบุคลากรของบริษทั ครอบคลุม
กระบวนการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ใหก้บัพนกังาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดงัน้ี 
 1.ระบบล าดบัขั้น (Qualification)  บริษทัก าหนดล าดบัขั้นเพ่ือแสดงถึงระดบัความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังาน และใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเหมาะสม  
 2. ระบบต าแหน่ง (Position) บริษทัก าหนดหนา้ท่ี บทบาท อ  านาจ และความรับผดิชอบในหน่วยงาน ของแต่
ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน   การเล่ือนต าแหน่งและล าดบัขั้นจะมีการประเมนิตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดย 
คณะกรรมการการเล่ือนขั้น 
 3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation)  เป็นการเปล่ียนสงักดัโดยเปล่ียนประเภทงานเพื่อใหเ้กิดการสร้างและ
พฒันาความสามารถและน าไปสู่การเล่ือนขั้นใน ท่ีสุด 
 4. ระบบการประเมิน (Evaluation)  บริษทัก าหนดเกณฑก์ารวดัผลการปฏิบติังานเพื่อใชป้ระกอบในการ
พิจารณาข้ึนเงินเดือน โบนสั การเล่ือนขั้นและต าแหน่ง และสามารถแสดงใหเ้ห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนกังานเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาความสามารถต่อไป  เกณฑก์ารประเมนิของบริษทัอยูบ่นหลกัการ ยติุธรรม เหมาะสม และยอมรับ
ได ้
 5. ระบบค่าจา้ง  โครงสร้างของค่าจา้งประกอบดว้ย เงินเดือนพ้ืนฐาน  ค่าความสามารถ ค่าต าแหน่ง เงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ ค่าอาหาร ค่าเบ้ียขยนั ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นตน้  บริษทัมี
การปรับข้ึนเงินเดือนเป็นประจ าทุกปี โดยมีค่าดชันีประกอบการข้ึนเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต ่าของรัฐบาล 
อตัราเงินเฟ้อซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าครองชีพ และ ภาวะอุตสาหกรรม  
 6. ระบบพฒันาความสามารถ บริษทัมีนโยบายพฒันาความสามารถโดยแต่ละปีจะท าการก าหนดชัว่โมงการ
อบรมขั้นต ่าต่อปีของพนกังานแต่ละล าดบัขั้นหรือต าแหน่งงาน  
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 การเลือกหลกัสูตรการอบรม บริษทัพิจารณาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน ไดแ้ก่ การอบรมเชิงกลยทุธ์ 
การอบรมแยกตามสายงาน และ การพฒันาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษทั และภายนอกบริษทั     
ตลอดจนส่งพนกังานไปฝึกอบรมและฝึกงานกบับริษทัในกลุ่มสแตนเลยท่ี์ต่างประเทศอีกดว้ย  
 ในปี 2561 บริษทัจดัอบรมภายในจ านวน  69 หลกัสูตร  โดยมีพนกังานเขา้รับการอบรมจ านวน 1,541 คน  
จ  านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย 12 ชัว่โมงต่อคน และมีการอบรมภายนอก จ  านวน 232 คน   ไดแ้ก่ หลกัสูตร การจดัท า
แผนงานโดยก าหนดเป้าหมาย (Action Plan and Target)  หลกัสูตร ระบบการบริหารผลการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ
พฤติกรรม (Performance Manafement System)หลกัสูตร การเป็นผูส้อนงานมืออาชีพ (Train The Trainer)เป็นตน้ และ
มีการส่งพนกังานไปฝึกอบรมในต่างประเทศท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ  านวน 11 คน  
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษยม์กีารใชโ้ปรแกรม Employee Training  ในการเก็บขอ้มูลการเขา้รับการอบรมของ
พนกังานทุกคน โดยหวัหนา้งานจะมีการประเมินผลความสามารถของพนกังานหลงัจากผา่นการฝึกอบรมต่างๆ 
ประกอบการประเมินผลงานของพนกังานประจ าปี   
 โครงการ  Thai Stanley Power Up  
  บริษทัเร่ิมโครงการปฎิรูปการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ  - โครงการ Thai Stanley Power Up โดยเร่ิมท่ี
ส่วนงานผลิตโคมไฟยานยนต ์(LE’s Reform Model) ระยะเวลาโครงการ 4 ปี  ในปีท่ีหน่ึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆท่ีมีผลต่อการเพ่ิมศกัยภาพของบุคคลากรและกระบวนการผลิต เพ่ือรองรับการเติบโตธุรกิจและความตอ้งการของ
ลูกคา้สูงสุด จึงไดจ้ดัท ากิจกรรม  6 เร่ือง ดงัน้ี    
 1.J-CoM (Job Competency Management )  เป็นการสร้างระเบียบปฏิบติังานเพื่อจดัการความรู้ความสามารถ
ในงานของบุคลากรแต่ละระดบั ดว้ยการก าหนดเกณฑม์าตรฐานแต่ละงานในเชิง PDCA ก าหนดวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถ มองหาจุดอ่อน เพื่อน าสู่การการใหค้วามรู้ ยกระดบัความสามารถอยา่งตรงตามความตอ้งการและเป็น
ระบบมากข้ึน 
 2. Smart Manager Course  เป็นการสร้างหลกัสูตรอบรม เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งในเชิงบริหารจดัการ ดว้ย
เทคนิคการใหค้วามรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบติังาน ส าหรับบุคคลากรท่ีจะเติบโตเป็นผูบ้ริหารในอนาคต ใหส้ามารถ
สร้างวิสยัทศัน์ ก  าหนดกลยทุธ ์ก  าหนดแผนงาน เพ่ือพฒันาองคก์ารท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง  
 3. Expert Course  เป็นการสร้างหลกัสูตรอบรม เพ่ือสร้างผูช้  านาญใหมี้ความรู้ท่ีจ  าเป็นแบบครอบคลุมตั้งแต่ 
New Model ถึง Mass production ดว้ยเทคนิคการใหค้วามรู้โดยการศึกษาทฤษฎีดว้ยตวัเอง การถ่ายทอดประสบการณ์
จากรุ่นพี่ท่ีช  านาญงาน และการแลกเปล่ียนมุมมองกบัผูบ้ริหาร ผูจ้บหลกัสูตร Expert จะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อน J-CoM, 
การช่วยวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต 
 4. Survey Research  เป็นการศกึษาวิจยัแบบส ารวจหวัเร่ือง ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยัอิทธิพลของหน่วยงาน 
และปัจจยัอิทธิพลขององคก์าร ท่ีมีผลกระทบดา้นคุณภาพของพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการท างาน โดยส ารวจ
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีครอบคลุมขอบเขตวิจยั น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยหลกัวิชาการและ SPSS ใหรู้้ถึง
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จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการพฒันาปรับปรุงดา้นพฤติกรรมและประสิทธิภาพการท างาน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
กิจกรรมปรับปรุงต่อไป   
 5. Quality In House Program   เป็นการสร้างโปรมแกรมในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยน าขอ้มูลปัญหาคุณภาพใน
กระบวนการผลิตมาแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟ ช่วยใหส้ามารถวิเคราะห์ใหเ้ขา้ใจง่ายและใชเ้วลารวดเร็ว มกีาร
รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์สาเหตุและการแกไ้ขจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพ่ือใหส้ามารถใชดู้ไดด้ว้ยกนัทุกโรงงาน รวมทั้ง
พฒันาทกัษะการจดัการปัญหาไดอ้ยา่งเป็นแนวทางเดียวกนัของแต่ละโรงงาน 
 6. 5S patrol by customer view    เป็นการตรวจหาความเส่ียงดา้น Quality, Safety  ในกระบวนการผลิต และ
แลกเปล่ียนมุมมองในเชิงการมองแบบลูกคา้ น าสู่การป้องกนัการเกิดปัญหา และมีการพฒันากระบวนการควบคุมการ
ผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการจดัท าเคร่ืองมือของ 6 กิจกรรมหลกั มีความคืบหนา้เป็นไปตามแผนงาน 
  
 บริษทัไดรั้บการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบบัสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซ่ึง
ไดรั้บการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปี 
  
 2. ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 บริษทัใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัไวเ้ป็นอนัดบัแรกของการบริหารจดัการ ดว้ยแนวคิด “ พนกังานทุก
คนเดินทางออกจากบา้น มาท างานและกลบัสู่ครอบครัว ปลอดภยัทุกประการ”  
 บริษทัก าหนดนโยบายและการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีประจ าของพนกังาน ดงัน้ี  
 1. บริษทัจะก าหนดใหค้วามปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังานของ
พนกังานทุกคน 
 2. บริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานรวมถึงนโยบายและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด        
 3. บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และวิธีปฏิบติังานท่ีปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม  รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพอนามยัท่ีดีของ
พนกังานทุกคน 
 4. บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุน้จิตส านึกดา้นความ
ปลอดภยัของพนกังานทั้งในและนอกงาน เช่น วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั  การอบรม จูงใจ ประชาสมัพนัธ ์การ
แข่งขนัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 
 5. บริษทัก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นผูน้  า อบรม ฝึกสอน จูงใจ 
และกระตุน้จิตส านึกใหก้บัพนกังานปฏิบติังานดว้ยวิธีท่ีปลอดภยั  



 
    

 
    

 

                                                                 บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

 6. บริษทัก าหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพยสิ์น
ของบริษทัเป็นส าคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
 7. บริษทัสนบัสนุนการปฏิบติั 5ส (สะสาง  สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสยั) ในสถานท่ีท างานอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ เจ็บป่วยในงานและโรคจากการท างาน 
 8. บริษทัรณรงคส่์งเสริมใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภยัอาชีวอนามยัของบริษทั และมี
สิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างานใหป้ลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 
 9. บริษทัสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อพนกังานของบริษทัและบุคคลภายนอก 
 10. บริษทัสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมการคน้หาและการประเมินอนัตราย (Safety Shop floor Management) 
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอุบติัเหตุเป็นศูนยท์ั้งในงานและนอกงาน 
 11. บริษทัจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก  าหนดไวข้า้งตน้อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง  
 
 
 การด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยัของบริษทั 
 บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Safety 
Committee) ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนผูบ้ริหารระดบัสูง  ตวัแทนพนกังานท่ีมาจากการเลือกตั้ง และตวัแทนพนกังาน
ท่ีมาจากการแต่งตั้งโดยบริษทั ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 31 ท่าน  ท าหนา้ท่ี พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงาน
ต่างๆ , ท าการส ารวจการท างาน ,การพจิารณาโครงการ และรายงานการด าเนินงานต่างๆ ให ้คณะกรรมการบริหาร
ทราบ โดยมีวาระ 2 ปี มีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ฝ่าย Safety and Environment ในสงักดัส่วนงาน
บริหาร เป็นหน่วยงานหลกัในการผลกัดนัใหส่้วนงานต่างๆด าเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัทัว่ทุก
พ้ืนท่ี ตลอดจนจดัเก็บขอ้มูลสถิติดา้นความปลอดภยั เพ่ือน าขอ้มูลไปเสนอปรับปรุงและพฒันาใหพ้นกังานมีสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัในการท างานท่ีดี 
 ในปี 2561 บริษทัก าหนดนโยบายบริหารดา้นความปลอดภยั คือ สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั
โดยอุบติัเหตุในงานเป็นศูนย ์ – อุบติัภยัเป็นศูนย ์   โดยตั้งค่าเป้าหมายชัว่โมงการท างานท่ีปลอดจากอุบติัเหตุขั้นหยดุ
งาน 7,000,000 ชัว่โมงการท างานข้ึนไป  ซ่ึงบรรลุเป้าหมายไดใ้นเดือนพฤษภาคม 2562 และไดก้  าหนดเป้าหมายชัว่โมง
การท างานท่ีปลอดจากอุบติัเหตุขั้นหยดุงานใหม่ท่ี  10,000,000 ชัว่โมงการท างาน 
 บริษทัเปิดศูนยอ์บรมการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยั (Safety Dojo)  เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและจิตส านึกดา้น
ความปลอดภยัใหก้บัพนกังานทุกคนรวมถึงผูรั้บจา้งจากภายนอก และสนบัสนุนเป้าหมายลดอุบติัเหตุจากการท างาน
เป็นศูนย ์  โดยเป็นสถานท่ีจดัฝึกอบรม และเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัอยา่งสมบูรณ์ มีสถานีจ าลอง
แสดงความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษทัจดัหลกัสูตรการอบรมแก่พนกังานท่ีศูนยน้ี์เป็น
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ประจ าต่อเน่ืองทุกเดือน  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา เขา้
เยีย่มชมศึกษาดูงานท่ีศูนยน้ี์อีกดว้ย       
     ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ในดา้นความปลอดภยั บริษทัยงัจดัใหม้ีอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่  
 - การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาทิ อบรมขอ้ก าหนดการใชร้ถโฟคลิฟท ์การอบรม จป.บริหาร  
 - การซอ้มอพยพหนีไฟภาคกลางวนัและกลางคืน   
 - การฝึกซอ้มเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของทีม Top Gun (ทีมโตต้อบในภาวะฉุกเฉินขั้นสูง) 
 - การจดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และ อนุรักษพ์ลงังาน   
 รวมถึงการรณรงคด์า้นความปลอดภยั อาทิ เสียงตามสาย , Monday Meeting  และส่ืออ่ืนๆ ภายในบริษทัอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัใหเ้ป็นนิสยัโดยทัว่กนั  
      ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OHSAS18001 และจากการร่วมมือ
ร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ท าใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 บริษทัไดรั้บ
รางวลัดงัน้ี 
 1.รางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดย
ไดรั้บต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 15  (สิงหาคม 2561) 
 2. รางวลั Pathumthani Occupational Health and Safety Contest 2018 (Safety Dojo Project)  
 3. รางวลั  2018 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) from Toyota (3rd) 
 3.การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
 บริษทัมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตต าบลบา้นกลาง อ  าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดต้ั้งอยูใ่นเขตนิคม
อุตสาหกรรม บริษทัจึงใหค้วามระมดัระวงัผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียงบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทกบัชุมชน 
โดยบริษทัไดป้ระสานงานและร่วมมือกบัเทศบาลต าบลบา้นกลาง ซ่ึงเป็นตวัแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
อาทิ การแห่เทียนเขา้พรรษา การท าบุญตกับาตรอาหารแหง้ การใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารในชุมชนทอ้งถ่ินเป็นชุดอาหารวา่ง
ในงานประชุมผูถื้อหุน้ การน าขา้วสารจากกลุ่มชาวนาจงัหวดัสุรินทร์มาแปรรูปเป็นขนมไดฟุกุเพื่อเป็นของขวญัปีใหม่
แก่ลูกคา้ เป็นตน้   
              ในดา้นการพฒันาชุมชนของบริษทัเป็นไปในรูปแบบการจา้งงาน เน่ืองจากพนกังานของบริษทัประมาณ 80%  
มีท่ีพกัอาศยัในเขตจงัหวดัปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนท่ีอีกดว้ย  นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศกึษาของรัฐเขา้ศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพ่ือใหเ้กิดความรู้และเขา้ใจในอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 ตั้งแต่ปี 2559 บริษทัไดร่้วมลงทุนใน บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ  ากดั ใน
สดัส่วน 22.25% ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง 
ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึน  โดยบริษทัไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และ ปัจจุบนัไดจ้ดัใหม้ีการจ าหน่าย
สินคา้จากผูผ้ลิตในกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือนในช่วงการจดัตลาดนดัสินคา้สะดวกซ้ือ 
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 4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัลูกคา้ ดงัน้ี 
 ดา้นบริหาร :  ตอบสนองความพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึง ดว้ยการพฒันาทุกหน่วยงานทางดา้นคุณภาพ
ตน้ทุน, การจดัส่ง, การพฒันา, ความปลอดภยัและมนุษยส์มัพนัธโ์ดยการใชว้งจร การวางแผน - การปฏิบติั – การ
ตรวจสอบ 
 ดา้นคุณภาพ : มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคร์ะบบรับประกนัคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภณัฑด์ว้ย
ความมัน่ใจท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและความไวว้างใจจากลูกคา้ 
 ทั้งน้ีในดา้นการแข่งขนั บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และ
ตามปกติธุรกิจ  
 - การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน New Technology   เน่ืองจากผลิตภณัฑโ์คมไฟเป็นสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะส าหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ต่ละรุ่น บริษทัจึงจดัใหม้ีทีมวิจยัและพฒันาและทีมการขายเป็น
เฉพาะแต่ละลูกคา้ เพื่อออกแบบและ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 นอกจากน้ี กลุ่มสแตนเลยย์งัไดจ้ดังานแสดงผลงานชุดโคมไฟยานยนตท่ี์ออกแบบโดยทีมวจิยัและพฒันาของ
กลุ่มสแตนเลยใ์หลู้กคา้ไดเ้ขา้ชมเพื่อใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในการออกแบบผลิตภณัฑโ์คมไฟ และ สินคา้อ่ืนๆ ในกลุ่มส
แตนเลยอี์กดว้ย 
 - การร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกบัลูกคา้ ตามท่ีผลิตภณัฑข์องบริษทัจะออกแบบและผลิตส าหรับแต่ละรุ่น
ของยานยนตแ์ละแต่ละลูกคา้ บริษทัจึงตอ้งมีการร่วมประชุมกบัลูกคา้เป็นประจ าและร่วมกิจกรรมของลูกคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ   
 - การถูกประเมินจากลูกคา้  บริษทัไดรั้บการประเมินจากลูกคา้เป็นประจ าทุกปี ในดา้น คุณภาพ ราคา การ
จดัส่ง และดา้นอ่ืนๆ  โดยทัว่ไปจะมีการใหร้างวลัเป็นขวญัก าลงัใจอีกดว้ย ซ่ึงบริษทัยงัคงไดรั้บความไวว้างใจและ
ไดรั้บรางวลัจากลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ โดยในปี 2561 บริษทัไดรั้บรางวลัจาก ลูกคา้ ดงัน้ี 
 1. รางวลั 2018 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) (3rd)  จาก บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ส ประเทศไทย จ ากดั (กุมภาพนัธ ์2562) 
 2. รางวลั Environment Award จาก บริษทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั  (มีนาคม 2562) 
 การบริหารจดัการดา้นผูใ้ชย้านยนต ์
 บริษทัจดัใหม้ีฝ่ายรับประกนัคุณภาพ Quality Assurance รับผดิชอบในการรับประกนัคุณภาพสินคา้ การให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้ ใหค้  าปรึกษา และรับขอ้ร้องเรียน เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้
และบริการความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
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 3. การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลงังาน 
การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยการแต่งตั้งคณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ER – Environment 

Committee) ปัจจุบนัมีจ  านวน 23 คน ท าหนา้ท่ีผลกัดนั เสนอแนะ ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาตาม
ความเก่ียวขอ้งของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก  าหนดอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม นโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ของบริษทัแล่ะของกลุ่มสแตนเลย ์ ( Japan Stanley Environment Policy) โดยมีฝ่าย Safety & Environment ท าหนา้ท่ี
ผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

บริษทัก าหนดวิสยัทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี 
“เรามุ่งมัน่ในการด าเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษทั โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และพฒันาระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือธ ารงครั์กษาไวซ่ึ้งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มในสงัคมท่ี
ย ัง่ยนื”  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดก้  าหนดนโยบายกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้
พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการปฎิบติังานของ
ตน  ดงัน้ี 

1. บริษทัมุ่งมัน่ปฎิบติั ควบคุม ปกป้อง การใชท้รัพยากรและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก  าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตภณัฑแ์ละ
บริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งขยายผลไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของ
บริษทั 

3. บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การฝึกอบรม การ
ประชาสมัพนัธ ์ และ อ่ืนๆ เป็นตน้ เพ่ือช่วยกระตุน้จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน รวมถึงการอนุรักษ ์ ป้องกนั 
และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม 

4. บริษทัเปิดเผยนโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการส่ือสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการควบคุม 
ปกป้อง พฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสาธารณชน 

5.  บริษทัสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยร่วมมือกบั
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  

6. บริษทัสนบัสนุนใหมี้การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปฎิบติังาน (Environmental Shop Floor 
Management) เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการมีระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

7.    บริษทัจดัใหม้ีการประเมินผลการปฎิบติัตามนโยบายท่ีก  าหนดไวข้า้งตน้เป็นประจ าและต่อเน่ือง 
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2561  มีดงัน้ี 
1. กิจกรรมลดการใชท้รัพยากรท่ีส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
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1.1 ลดอตัราการใชน้ ้ าลง 1%จากปีฐาน 2560  โดยใชด้ชันีช้ีวดัเป็นอตัราการใชน้ ้ าต่อผลิตภณัฑ ์และต่อจ านวน
พนกังาน  การด าเนินงาน จดัท าโครงการน าน ้ า Recycle มาใชใ้นระบบม่านน ้ าของขั้นตอนเคลือบผวิช้ินงานใน
โรงงานผลิตชุดโคมไฟ,  ระบบรดน ้ าสนามหญา้ และใชใ้นหอ้งน ้ า (ชกัโครก) อีกดว้ย  ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย  โดยสามารถลดปริมาณการใชน้ ้ าประปาไดสู้งถึง 35,000 ลบ.ม. ต่อปี 

1.2 ลดประมาณขยะท่ีส่งไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบลง 5% จากปีฐาน 2560  ดว้ยการ การรณรงคก์ารคดัแยกขยะ
และปรับเปล่ียนวิธีการก าจดัขยะ โดยผลกัดนัใหน้ าไปก าจดั แบบ Reuse และ Recycle  , จดักิจกรรมตรวจติดตามจาก
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ทุกไตรมาส เพ่ือตรวจสอบการจดัการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสมัพนัธส์ร้าง
จิตส านึกโดยการฝึกอบรมเร่ือง การจดัการขยะของบริษทัใหก้บัพนกังาน ตลอดจนรณรงคใ์หทุ้กหน่วยงานจดัท า
โครงการลดปริมาณขยะ อยา่งนอ้ยหน่วยงานละ 1 โครงการ    ผลลพัธท่ี์ได ้ เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษทัเนน้ย  ้าใหมี้
การคดัแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการท าลายของเสียและส่งขายใหเ้อกชนน าไป recycle ต่อไป  นอกจากน้ียงัให้
ความส าคญักบักิจกรรม 5ส โดยเนน้ย  ้าการรักษาความสะอาดทุกพ้ืนท่ี 

1.3 ลดอตัราการใชก้ระดาษลง 1% จากปีฐาน 2560  โดยการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินความสอดคลอ้งผา่น
การใชโ้ปรแกรม Excel , จดัท าระบบการด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุไม่ใชแ้ลว้ผา่นการใชโ้ปรแกรมของหน่วยงาน 
Information System และ จดัท าโครงการรณรงคล์ดการใชก้ระดาษทุกหน่วยงาน อยา่งนอ้ย หน่วยงานละ 1 โครงการ 
ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย   

2. กิจกรรมรณรงคด์า้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือกระตุน้พนกังานใหเ้กิดการอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้ม
แบบมีส่วนร่วม อาทิ การจดันิทรรศกาลวนัส่ิงแวดลอ้มโลก  กิจกรรมลดการใชถุ้งพลาสติก  กิจกรรม Green Factory 
โดยผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนัปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริษทัในวนัท างานสุดทา้ยของปี   
              3.  การตรวจติดตามทุกพ้ืนท่ีเป็นรายเดือนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงและรักษา
สภาพแวดลอ้มใหดี้อยูเ่สมอ 
      ในปี 2561 บริษทัจดัใหห้น่วยงานมาตรฐานจากภายนอก เขา้ตรวจวดัค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษทั ไดแ้ก่ 
เสียง น ้ าเสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวดั มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  
 บริษทัไม่พบการปฎิบติัท่ีผดิกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีอุบติัเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งบริษทัไม่มีขอ้
ขดัแยง้หรือขอ้ร้องเรียนในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
            บริษทัไดรั้บการรับรอง ระบบ ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 
 การบริหารจดัการด้านอนุรักษ์พลงังาน 
 บริษทัจดัใหม้ีคณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Committee) ซ่ึงเป็นตวัแทนจากทุกหน่วยงานในบริษทั 
ปัจจุบนัมีจ  านวน 24 คน ท าหนา้ท่ี ด  าเนินการจดัการดา้นพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการ
จดัการจดัการดา้นพลงังานของบริษทัฯ  ประสานงาน ควบคุมดูแล จดัท ารายงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน และ
สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารด าเนินการตามกฎหมาย  โดยมีฝ่าย Safety & Environment เป็นหน่วยงานผลกัดนัใหเ้กิด
กิจกรรมต่างๆ   
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 บริษทัก าหนดนโยบายดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ไวด้งัน้ี 
 1.บริษทัมุ่งมัน่ด  าเนินการจดัการพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายอนุรักษพ์ลงังาน
และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.บริษทัถือว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัในทุกระดบัท่ี
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีก  าหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงาน
ต่อคณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลงังานอยา่งต่อเน่ือง 
 3.บริษทัจดัสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการพลงังานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้
 4. บริษทัผลกัดนักระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน เพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการของบริษทั 
 5.บริษทัด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานขององคก์รใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณ
พลงังานท่ีใชจ้ริง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมรวมทั้งน าแนวทางการปฏิบติัท่ี
ดีมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 
 6. บริษทัแสวงหาพลงังานสะอาด (Clean Energy) เพ่ือก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
และพร้อมท่ีจะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสมัพนัธกิ์จกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
สาธารณชน 
 7. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 5% จากปี 2013  (เป้าหมาย 9.51 Ton CO2 /MTHB , ปี 2013 ผลลพัธ ์10.01 
TonCO2/MTHB) 
 ในปี 2561 บริษทัก  าหนดเป้าหมายและด าเนินการดา้นอนุรักษพ์ลงังานไว ้ดงัน้ี 
 - ลดการปล่อย CO2 ลง 5% จากปีฐาน 2013  โดยมกิีจกรรมการตรวจสอบการใชพ้ลงังานดว้ยการใช ้Yellow 
Card  ,  การฝึกอบรมสร้างความตระหนกัในการใชพ้ลงังาน และส่งเสริมการใช ้พลงังานทดแทน (Solar Rooftop)   
 ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทัไดด้  าเนินการติดตั้งแผง Solar cell  บนพ้ืนท่ีหลงัคาโรงงาน Lamp 7  และ 
หลงัคาอาคารเอนกประสงค ์PQC (เป็นอาคารท่ีประกอบดว้ยโรงอาหาร หอ้งสมุด หอ้งออกก าลงักาย และพ้ืนท่ีส าหรับ
งานดา้นวิศวกรรมสนบัสนุนการผลิตและฝึกอบรมทดลองพนกังานฝ่ายผลิต ก่อนเขา้สู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็น
อาคารท่ีมีแนวคิดดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ระบบแสงสว่างใชห้ลอดไฟ LED และใชร้ะบบเปิดปิดไฟอตัโนมติั 
(Diming Switch) และออกแบบในพ้ืนท่ีพกัผอ่นบางส่วนมีการใชแ้สงธรรมชาติ)      พ้ืนท่ีรวม 14,282 sq.m.  มีก  าลงั
การผลิตไฟฟ้า (Capacity)  : 1.2 MW โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้(Produced Energy) : 1,619,000 
kWh/Year   สามารถลดการปล่อย CO2 Emission : 963,305 TonCO2/Year และคาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได ้(Reduce 
Electric Consumption) : 6,815,990.00 THB/Year   
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 บริษทัยงัมีกิจกรรมลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย ลดลง 5% จากปี 2013   ซ่ึงมีค่าการใช ้ไฟฟ้า
เท่ากบั   9.51 TonCO2/MTHB     โดยมีกิจกรรมลดการใชพ้ลงังานเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่น การติดตั้ง 
Power Meter  และน าขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ามาท าการวิเคราะห์ในจุดท่ีบกพร่อง , โครงการลดการใชพ้ลงังานในวนัหยดุ 
ซ่ึงจะรณรงคใ์หห้ยดุกระบวนการผลิตในวนัอาทิตย ์เดือนละ 1 วนั  โดยผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน ท าใหส้ามารถลดการใชไ้ฟฟ้า
ไดต้ามเป้าหมาย โดยมค่ีาการใชไ้ฟฟ้าเท่ากบั  9.11 TonCO2/MTHB   
 นอกจากน้ี บริษทัยงัจดักิจกรรมรณรงคใ์หพ้นกังานมีส่วนร่วมในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยไดจ้ดัท า
วฒันธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน   ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและขอ้ความติดไวท่ี้บริเวณต่างๆ ให้
พนกังานพบเห็นสะดวก  และรณรงคป์ระชาสมัพนัธผ์า่นเสียงตามสายในทุกวนั ช่วงเวลา 11.30 น.  ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหค้วามส าคญัในการตรวจติดตาม ใหค้  าช้ีแนะในกิจกรรมดา้นอนุรักษพ์ลงังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก
ไตรมาส อีกทั้งมีการประเมินทางดา้นศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน และสถานภาพการจดัการพลงังาน 

 
 10.3  การด าเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
  ไม่มี 
 10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after process) 
 กจิกรรมมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย    
 กลุ่มบริษทัสแตนเลยไ์ดร่้วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางสงัคม
โดยส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงถือเป็นชุมชนทอ้งถ่ินของไทยสแตนเลย ์ กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์
ประเทศไทยในปี 2561  เป็นดงัน้ี 
 1.กิจกรรมทางการศึกษา  
 - การมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2561 แก่นกัเรียนจ านวน  1,239  คน จาก 16  โรงเรียนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
และ จาก 6 โรงเรียนในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
 ส าหรับทุนการศกึษาต่อเน่ืองแบบรายบุคคล (Outshining Fund) มูลนิธิจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นค่าใชจ่้ายใน
การศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดบัปริญญาตรี ในปี 2561 ไดค้ดัเลือกนกัเรียนเขา้โครงการ
จ านวน 2 คน จากวิทยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา และมีนกัเรียนในโครงการจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 4 คน ปัจจุบนัมี
นกัเรียนในโครงการ 19  คน 
          - การสนบัสนุนกิจกรรมทางการศกึษา ไดแ้ก่ สนบัสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 
และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ Stanley Science Project Contest คร้ังท่ี 17  สนบัสนุนการประกวดแข่งขนัหุ่นยนต ์ของ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น (สสท)   และสนบัสนุนโครงการค่ายพุทธธรรม โรงเรียนวดับางกุฎีทอง จ.
ปทุมธานี 
         - การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ไดแ้ก่ มอบจกัรยานจ านวน 300 คนั ใหก้บั 30 โรงเรียนในเขตอ าเภอสาม
โคก ,  อ าเภอเมือง , อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอหนองเสือ   
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                2. กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 - การมอบถงัขยะใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมอบใหก้บัเทศบาลต าบลบา้นกลาง เทศบาลต าบลคูขวาง และ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย  จงัหวดัปทุมธานี  
 3. กิจกรรมสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศล  
 - การมอบส่ิงของใชใ้นชีวิตประจ าวนัแก่ผูป่้วยโรคเอดส์ วดัพระบาทน ้ าพุ จงัหวดัลพบุรี และเด็กพิการทาง
สมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จงัหวดันนทบุรี  นอกจากน้ียงัไดม้อบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมในประเทศ
ลาว  
 ในเดือนมกราคม 2562 มูลนิธิร่วมกบัฝ่ายความปลอดภยัของบริษทั จดักิจกรรม Safety To School  ท่ีโรงเรียน
บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยเป็นการใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั สาธิตการดบัเพลิง  โดยมูลนิธิไดม้อบถงั
ดบัเพลิงใหโ้รงเรียนจ านวน 10 ชุด 
 

 
11. การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง      

       บริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการและควบคุมภายในท่ีดี โดยบริษทัจดัตั้งฝ่าย CG เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส  

การควบคุมภายใน 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการควบคุมภายใน 

       ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 3/2562   เมื่อวนัท่ี  17 พฤษภาคม 2562  โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง  
3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย   คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบท ารายงานการปฏิบติังาน
จาก ฝ่าย Corporate Governance ตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติั ดงัน้ี 

-    สอบทานรายงานทางการเงินท่ีผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
-    สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาการปฏิบติังานของบริษทัท่ี

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ กบัธุรกิจของบริษทั   

-    สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน  
-    สอบทานและก ากบัใหบ้ริษทัปฎิบติังานเป็นไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
-    สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล ,  
-    พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี  และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปีบญัชี 2562 
-    ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 
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โดยมีการจดัประชุมในปีบญัชี 2561 (1  เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) จ  านวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง โดย 4 คร้ังเป็น
การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย และอีก  4 คร้ังเป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม 
           จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพจิารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตาม
แนวทางท่ีก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั มกีารดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม จึงใหค้วามเห็นว่าการด าเนินงานของบริษทัในรอบ
ระยะเวลาบญัชีงวด วนัท่ี 1 เมษายน 2561 ถึง วนัท่ี 31 มนีาคม 2562  ท่ีผา่นมาเป็นไปภายใตร้ะบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO  รายงานทางการเงินมคีวามถูกตอ้ง
ครบถว้นและเช่ือถือได ้   มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลใหห้น่วยงานก ากบั
ดูแลต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และ
เช่ือถือได ้รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
             ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทั  คือ  นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  
จ  ากดั  ไม่มีขอ้สงัเกตประการใดเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั   

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณทีี่มคีวามเห็นแตกต่างจากความเห็นของ 
คณะกรมกรรการบริษัท 

 คณะกรรมการไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไวเ้ป็นเอกสารแนบเลขท่ี 3-1  
 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 (1)  ในปี 2545 คณะกรรมการบริหารไดแ้ต่งตั้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน คือ  นางนงเยาว ์อภิรัมย ์ ปัจจุบนั
ด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการฝ่าย Corporate Governance  ดูแลรับผดิชอบในงานตรวจสอบภายใน และ งานบริหาร
จดัการความเส่ียง โดยเป็นผูม้ีประสบการณ์การท างานของบริษทัในฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 20  ปี    โดย
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน 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) ,  
 - หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รแนว COSO-ERM (2554) ,  
 - หลกัสูตรการควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน (2554) 
 - หลกัสูตร การตรวจสอบดา้นจริยธรรม (2558) 
 - หลกัสูตร การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร (2560) 
 - หลกัสูตร Compliance & Compliance Audit  (2561) 
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 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเขา้ใจในการด าเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี จึงมีความเหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว   ขอ้มูลของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบท่ี  3-2 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าไดดู้แลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติังานแลว้  
 (3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการ
บริหารงานบุคลากรของบริษทั โดยผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดเ้ห็นชอบกบัการแต่งตั้งดงักล่าว 

 
 
 
การบริหารจดัการความเส่ียง 
บริษทัก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ไวด้งัน้ี  
“บริษทัฯ ตอ้งประกนัความปลอดภยัของชีวติและร่างกายของพนกังาน โดยถือว่ามีความส าคญัล  าดบัสูงสุด 

และตอ้งปรนนิบติัดูแลสินทรัพยด์  าเนินงาน, ด าเนินมาตรการต่อความเส่ียงโดยร่วมมือกบัองคก์รทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
ราชการ ตลอดจนสร้างสายสมัพนัธก์บัต่างกิจการ รวมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการด าเนินมาตรการ
ต่อความเส่ียง” 

บริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีในการพจิารณาปัจจยัความเส่ียง โอกาสและความ
รุนแรงท่ีจะมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารจดัการของบริษทั มีแนวปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป  และมีแผนก
บริหารจดัการความเส่ียง เป็นเลขานุการ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานในการบริหารความเส่ียง และก าหนดแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบัการรับรองมาตรฐานดา้นคุณภาพส าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ (IATF16949) รวมถึงได้
ก  าหนดกรอบการปฏิบติัใหส้ามารถใชง้านควบคู่กบัหลกัการบริหารทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) โดย
กรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

1) กลยทุธใ์นการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ จดัท ารายการความเส่ียงหลกัและใหม้กีารรายงานและการควบคุมโดยผูบ้ริหารส่วนควบคุมการ

ปฏิบติังาน(ผูจ้ดัการฝ่าย) ท่ีมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและกลยทุธใ์นการด าเนินงานประจ าปี ท าใหไ้ดข้อ้มูลใน
การพิจารณาความเส่ียงส าหรับด าเนินการไดส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ  

ซ่ึงกลยทุธด์งักล่าวท าใหไ้ดข้อ้มูลในการบริหารงานและการบริหารความเส่ียงในส่วนควบคุมการปฏิบติังาน 
(Operation Unit) ท่ีเป็นรูปธรรม และเห็นถึงความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ และการหาวิธีการในการควบคุม
และบริหารความเส่ียงของสายงานบงัคบับญัชาระดบัสูงของส่วนควบคุมการปฏิบติังาน 
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2) กระบวนการบริหารความเส่ียง 
ในปี 2561 บริษทัฯ ไดก้  าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบั COSO ERM 2017 โดยเนน้การ

ดูแล-ควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล ใหม้ากยิง่ข้ึน เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทั และคงไวต้ามบริบทในการด าเนินงานของบริษทั ในดา้น
การบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง โดยมขีอบเขตการพิจารณาดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์
2. การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
3. การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน 
4. การควบคุมดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ในกระบวนการ ด าเนินการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดก้  าหนดบทบาทหนา้ท่ีและเจา้ของความเส่ียงตาม

สายงานท่ีรับผดิชอบตามภารกิจหนา้ท่ีในสายบงัคบับญัชาท่ีบริษทัไดก้  าหนดข้ึนจะท าใหก้ระบวนการควบคุม – ดูแล 
และการรายงานผลด าเนินงานบริหา  รความเส่ียง มีความชดัเจน และมีการด าเนินการควบคุมไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
 
 

 
12. รายการระหว่างกนั   

       ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาไม่มกีารน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยไ์ปใชก้บับุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม 
        บริษทัมีรายการคา้ท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นบริษทัท่ีมกีรรมการร่วมกนั และบริษทัท่ีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ถือหุน้อยู ่   การท ารายการระหว่างกนัเป็นไปตามนโยบายการปฏิบติังานเก่ียวกบัการซ้ือ – ขายสินคา้และ
ทรัพยสิ์น ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั และไดค้วบคุมโดยคณะกรรมการบริหารโดยจะมกีารพจิารณาอนุมติัตาม
มูลค่าขนาดรายการอยา่งสม ่าเสมอ 
  รายการท่ีซ้ือขายระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2562  ขอ้ท่ี 28 หนา้ท่ี 58  - 61 ว่า รายการซ้ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการซ้ือ
วตัถุดิบ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกนัในปริมาณมากเพื่อลดตน้ทุน  รายการขายส่วน
ใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายก าหนดจากตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพ่ิม ค่าสิทธิจ่ายใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหกัดว้ยค่าวตัถุดิบน าเขา้จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น  ค่าออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืน คิดค่าบริการกนัตามเกณฑร์ายการคา้ตามปกติธุรกิจ  ยอดคา้งช าระของค่าสิทธิ   ค่า
ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืนแสดงเป็นรายการเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายละเอียดของรายการดงักล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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1.รายการระหว่างบริษทั กบั บริษทัท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการถือหุน้ มีกรรมการร่วมกนั 
ช่ือบริษทั 

ที่เกี่ยวขอ้งกนั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ

ระหว่างกนั 
มูลค่ารายการปี 2561  
และยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

1. บริษทั สแตนเลย์
อิเลคทริค จ ากดั 

1. เป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทั 
สแตนเลย ์อิเลค็ทริค 
โฮลด้ิง เอเชีย แปซิฟิค  
พีทีอี ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้ของบริษทัร้อย
ละ 35.66 
2. มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 
 - นายคะซึโทชิ อีโนะ 
 - นายโทรุ  ทานาเบะ 

1. การซ้ือวตัถุดิบ 
สินคา้ และอุปกรณ์  
 
 
 
 
 
2. การขายสินคา้  
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ    713.45 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 167.72 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่าขาย  126.42 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  14.18  ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
เป็นแหล่งผลิตเดียวกนัใชใ้นกลุ่ม 
สแตนเลย ์ 
ราคาท่ีซ้ือเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การท ารายการกบับุคคลภายนอก 
 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ ใชเ้ป็น
แหล่งผลิตเดียวกนัใชใ้นกลุ่ม 
สแตนเลย ์ 
ราคาทีข่ายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การท ารายการกบับุคคลภายนอก 
 
 

ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2561 และ
ยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

  
 

3.ค่าสิทธิ  บริษทัจ่ายค่า
สิทธิ ในอตัราร้อยละ 3 
ของยอดขายสุทธิ คือ 
ยอดขายสินคา้ของ
บริษทั หกั ดว้ยมูลค่า
วตัถุดิบท่ีซ้ือจากกลุ่ม 
สแตนเลย ์  
 
4.ค่าออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
บริษทัจ่ายใหใ้นกรณีที่
บริษทัใหอ้อกแบบและ

มูลค่า       338.49   ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า     247.87     ลา้นบาท 
 
 
 

เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัตามสัญญาความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคโดยใชแ้นวปฏิบติั
เดียวกนัในกลุ่มสแตนเลย ์ 
 
 
 
 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
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พฒันาผลิตภณัฑ์ 
 
 
5. ค่าวิชาการดา้น
เทคนิค บริษทัจ่ายให้
จากการที่มีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเทคนิคมาถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการผลิต 
 
6. ค่าใชจ่้ายฝึกอบรม 
บริษทัจ่ายใหจ้ากการ
ส่งพนกังานของบริษทั
ไปฝึกงานที่ บริษทั 
สแตนเลยอ์ิเลคทริค 
จ ากดั  
 
7.ค่าคอมมิชชัน่  บริษทั
จ่ายใหจ้ากการเป็น
ตวัแทนติดต่อลูกคา้ 
 
8. รายไดอ้ื่น ๆ 
 
 

 
 
 
มูลค่า       18.22     ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า        9.37      ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า      20.00      ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า    3.28         ลา้นบาท 
 
 

และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแ้นว
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกลุ่ม 
สแตนเลย ์

ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2561  
และยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

2.บริษทั ลาว 
สแตนเลย ์จ ากดั 
 
 

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

1.การขายสินคา้ 
 
 
 
 
2.รายไดอ้ื่น ๆ  
 
 
3.รายไดค้่าสิทธิ 

มูลค่าขาย  409.81 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  50.66 ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่า          0.19    ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า       0.82       ลา้นบาท 

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

3. บริษทั เวียดนาม 
สแตนเลย ์อิเลคทริค  
จ ากดั 

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

 

1.การซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ  504.08   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 134.43 ลา้นบาท 
 
 
 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 

 3. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 20 

2.การขายสินคา้ 
 
 
 
3.ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

มูลค่าขาย  22.55   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  2.18   ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า        0.04      ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
 

ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2561  
และยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

4.บริษทั เอเชียน 
สแตนเลย ์อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

1. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คือ บริษทั 
สแตนเลย ์อิเลคทริค 
โฮลด้ิง เอเชีย-แป
ซิฟิค พีทีอี ถือหุน้ร้อย
ละ 67.50 

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้  

มูลคา่ซ้ือ   1,914.74  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 173.14 ลา้นบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย    8.92   ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั



 
    

 
    

 

                                                                 บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

 
2.มีกรรมการร่วมกนั 
2ท่านคือ 
- นายอภิชาต 
 ลี้อิสสระนุกูล 
- นายโทรุ ทานาเบะ 
 
3. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 15 
4. ถือหุน้บริษทัร้อย
ละ 0.44 
 

 
 
 
3.รายไดอ้ื่นๆ  
 
 
 

ยอดคงคา้ง  0.88   ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า          0.18    ลา้นบาท 

เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์

5.PT.Indonesia 
Stanley Electric 

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

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้  
 
 
 
4. ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 
 

มูลค่าซ้ือ    15.18   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   0.33   ลา้นบาท 
 
 
 
มูลคา่ขาย  299.77 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง 103.80 ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า        0.03      ลา้นบาท 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์
 
 

ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2561  
และยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

6.บริษทั ศิริวิทย ์ 
สแตนเลย ์จ ากดั 
 

1. บริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 15 
2. มีกรรมการร่วมกนั 

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ   
 
 

มูลค่าซ้ือ   378.68  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   31.50 ลา้นบาท 
 

เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
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 2 ท่านคือ 
- นายโคอิจิ นางาโนะ  
- นายอภิชาต  
    ลี้อสิสระนุกูล 
 

 
 
2. รายการขายวตัถุดิบ  
 
 
 
3. ค่าออกแบบพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

 
 

 
 
มูลค่าขาย    9.85   ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง     -      ลา้นบาท 
 
 
มูลค่า         0.35    ลา้นบาท 

บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสแตนเลย ์

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

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

1. รายการซ้ือวตัถุดิบ มูลค่าซ้ือ     12.42  ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   1.77   ลา้นบาท 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 
 
 
 

8. บริษทั สิทธิผล 
1919 จ ากดั  
 
 
 
 

1.เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั
ถือหุ้นร้อยละ  3.34 
2.มีกรรมการร่วมกนั 2 
ทา่นคือ 
- นายทนง  
    ล้ีอิสสระนุกูล 
- นางพรทิพย ์ 
     เศรษฐีวรรณ    

1. รายการขายสินคา้ 
 

มูลคา่ขาย  143.83 ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง  56.25 ลา้นบาท 
 
 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การท ารายการกบับุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ 
 
 

ช่ือบริษทั 
ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการปี 2561  
และยอดคงคา้ง 

ณ 31 มีนาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการ 
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9. บริษทั ลูแมก็ซ์ 
อินดสัทร้ี  จ  ากดั  
 
 
 

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

1. รายการซ้ือสินคา้ 
 
 
 
2.รายการขายสินคา้ 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ     1.31    ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง    -       ลา้นบาท 
 
 
มูลค่าขาย     4.24  ลา้นบาท
ยอดคงคา้ง   0.95   ลา้นบาท  
 
 
 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการ ท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 

10. บริษทั 
ส านกังานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล 
จ ากดั  
 

1.มีกรรมการร่วมกนั  
1 ท่าน    คือ 
  - นายพิจารณ์  
       สุขภารังษ ี
    

1. รายการบริการดา้น
กฎหมาย 
 

มูลค่า          0.74    ลา้นบาท 
ยอดคงคา้ง   -        ลา้นบาท 
 

การคิดราคาใชแ้นวปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ 
 

 

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

ช่ือบริษทั มูลค่ารายการปี 2561 
 

ยอดคงคา้ง ณ 31 มีนาคม 2562 

1.Guangzhou Stanley Electric  (China) 
 

มูลค่าซ้ือ              129.41         ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                0.20          ลา้นบาท  

                         25.01           ลา้นบาท 
                              -              ลา้นบาท 

2.Stanley Electric (Asia Pacific)  (Taiwan) 
 

มูลค่าซ้ือ                0.18           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย               0.80           ลา้นบาท 

                              -              ลา้นบาท 
                              -              ลา้นบาท 

3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซ้ือ               107.70        ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                      -          ลา้นบาท  

                           14.47         ลา้นบาท 
                               -            ลา้นบาท 

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

มูลค่าซ้ือ                1.49           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย               0.02           ลา้นบาท  
รายไดอ้ื่น ๆ                  -          ลา้นบาท 

                           0.34           ลา้นบาท 
                             -               ลา้นบาท 
                             -               ลา้นบาท 
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ช่ือบริษทั มูลค่ารายการปี 2561 ยอดคงคา้ง ณ 31 มีนาคม 2562 
5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China) 
 

มูลค่าซ้ือ                0.38           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย               1.73           ลา้นบาท 
  

                           -                 ลา้นบาท 
                        1.17              ลา้นบาท  

6. Stanley Electric (Asia Pacific)  Singapore  มูลค่าซ้ือ                      -           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                    0.32      ลา้นบาท 
  

                               -             ลา้นบาท 
                               -             ลา้นบาท 

7.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ                     3.84      ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                      -          ลา้นบาท 
  

                             0.39         ลา้นบาท 
                                -            ลา้นบาท 

8.Stanley Electric Hungary Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ                      0.75     ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                     0.09     ลา้นบาท  
 

                                -            ลา้นบาท 
                               0.10       ลา้นบาท 

9.Stanley Electric Do Brazil LTDA 
 

มูลค่าซ้ือ                       -          ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                     0.29     ลา้นบาท  
                    

         -           ลา้นบาท 
                                0.04      ลา้นบาท 

10.Stanley Iwaki Works Ltd. 
 
 

มูลค่าซ้ือ                     12.95    ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                     1.69     ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 

11.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong 
 
 

มูลค่าซ้ือ                      9.93     ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                      -          ลา้นบาท  

        0.76       ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 

12.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. 
 
 

มูลค่าซ้ือ                   0.05        ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                 17.07       ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
       2.87        ลา้นบาท 

13.Stanley Electric Sale of America , Inc  
 
 

มูลค่าซ้ือ                      -           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                  2.29        ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
        0.24       ลา้นบาท 

14.Tianjin Stanley Electric Technology 
Co,Ltd  
 
 

มูลค่าซ้ือ                   7.46        ลา้นบาท 
ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
                                  5.04       ลา้นบาท 

          -          ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 

                                -    ลา้นบาท 

15.Stanley Electric Manufacturing Co.,Ltd.  
 
 

มูลค่าซ้ือ                      -           ลา้นบาท 
มูลค่าขาย                  0.01        ลา้นบาท  

         -           ลา้นบาท 
         -           ลา้นบาท 
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การอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 การท ารายการระหว่างกนัของบริษทัในปี 2561 เป็นประเภทรายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบติับริษทัใช้
แนวปฏิบติัเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาท่ีซ้ือ การตั้งราคาขายจาก
ตน้ทุนสินคา้บวกก าไรส่วนเพ่ิม ทั้งน้ี การท ารายการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

 
นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 การท ารายการระหว่างกนัของบริษทัจะยงัด าเนินต่อไป เน่ืองจากสินคา้ท่ีซ้ือขายเป็นลกัษณะเฉพาะใชใ้นกลุ่ม 
และราคาซ้ือขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ ก  าหนดจากตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  อยา่งไรก็ตาม การท ารายการระหวา่ง
กนัอยูภ่ายใตน้โยบายในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการซ้ือ – การขายสินคา้และทรัพยสิ์น ท่ีบริษทัประกาศใชต้ั้งแต่ปี 2547  
และหากเป็นกรณีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากนโยบายน้ีบริษทัจะถือปฏิบติัตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 
รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกนัของบริษทัในรอบปี 2561  มกีารท ารายการท่ีเก่ียวโยง
หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นรายการท่ีซ้ือขายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นรายการคา้
ตามปกติธุรกิจ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั         
(1)  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ผลด าเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา     

  ก) รายงานการสอบบญัชีทั้ง 3 ปีท่ีผ่านมา รับรองวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

ข)  ตารางสรุปงบการเงิน         
งบแสดงฐานะการเงิน 

                                                 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  ถึง 31 มีนาคม 2562     
                                                                                  (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)          (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2562 (%) 31 มี.ค. 2561 (%) 31 มี.ค. 2560 (%) 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,671,997 8.68 2,012,032 11.88  1,085,635       7.15 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถอืไวจ้นครบก าหนด  3,625,000 18.83 4,212,450 24.87 3,836,984 25.27 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ สุทธิ  2,549,178 13.24 2,347,805 13.86 2,052,025 13.52 
สินคา้คงเหลอื สุทธิ 1,099,780 5.71 674,728 3.99 721,737 4.75 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดรับ
ช าระภายในหน่ึงปี 

41,877 0.22 25,348 0.15 33,874 0.22 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 45,971 0.24 17,692 0.10 7,813 0.05 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,033,803 46.92 9,290,056 54.85 7,738,068 50.96 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 34,921 0.18 10,807 0.06 36,892 0.24 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน - - - - 35,805 0.24 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,357,930 7.05 1,131,687 6.68 1,048,232 6.90 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 22,165 0.12 22,707 0.13   
เงินลงทุนระยะยาว  สุทธิ  112,401 0.58 113,201 0.67 114,161 0.75 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  7,703,012 40.01 5,564,807 32.85 5,460,123 35.96 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 974,757 5.06 775,114 4.58 720,009 4.74 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น สุทธิ 15,514 0.08 30,395 0.17 32,541 0.21 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,220,701 53.08 7,648,716 45.15 7,447,763 49.04 

รวมสินทรัพย์    19,254,504 100.00 16,938,772 100.00 15,185,831 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ถงึ 31  มนีาคม 2562 

             

                                                                            (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)    (หน่วย : พนับาท) 
 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2562 (%) 31 มี.ค. 2561 (%) 31 มี.ค. 2560 (%) 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ       
หนี้สินหมุนเวียน        
เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอื่น 601,417 3.12 514,746  3.04 457,450 3.02 
เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 549,860 2.86 498,282 2.95 423,590 2.79 
เจา้หน้ีอื่น  - บริษทัอื่น 1,004,252 5.22 322,204 1.90 151,036 0.99 
เจา้หน้ีอื่น – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 169,764 0.88 223,210 1.32 129,660 0.85 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 218,377 1.13 181,650 1.07 126,654 0.83 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 339,438 1.76 326,089 1.92 259,846 1.72 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,883,108 14.97 2,066,180 12.20 1,548,236 10.20 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 
 หลงัออกจากงาน 

170,451 
 

234,385 

0.89 
 

1.22 

132,406 
 

208,805 

0.78 
 

1.24 

111,787 
 

184,331 

0.74 
 

1.21 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 404,836 2.11 341,212 2.02 296,118 1.95 

รวมหน้ีสิน 3,287,944 17.08 2,407,392 14.22 1,844,354 12.15 
ส่วนของเจ้าของ       
          ทุนเรือนหุน้ 383,125 1.99 383,125 2.27 383,125 2.52 
          ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 504,250 2.62 504,250 2.98 504,250 3.32 
          ส ารองตามกฎหมาย 38,313 0.19 38,313 0.22 38,313 0.25 
          ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,229,792 79.10 13,788,404 81.40 12,512,867 82.40 
          องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (188,920) (0.98) (182,712) (1.08) (97,077) (0.64) 

รวมส่วนของเจ้าของ 15,966,559 82.92 14,531,380 85.79 13,341,478 87.85 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 19,254,504 100.00 16,938,772 100.00 15,185,832 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ * (บาท) 208.37  189.65  174.11  
มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) 5.00  5.00  5.00  
จ านวนหุน้สามญัปลายงวด (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (พนัหุน้) 76,625  76,625  76,625  

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

ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560  ถงึ 31 มนีาคม 2562                                                                                                                                                         
                                                                                 (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)        (หน่วย : พนับาท) 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2562 (%) 31 มี.ค. 2561 (%) 31 มี.ค. 2560 (%) 
   รายได้       
        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 14,634,621 100.00 13,220,446 100.00 11,024,797 100.00 
        เงินปันผลรับ 71,979 0.49 10,303 0.08 23,418 0.22 
       ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน สุทธิ 21,238 0.15 19,754 0.15 21,100 0.19 
       รายไดด้อกเบ้ียรับ 71,138 0.49 69,487 0.53 64,876 0.58 
        รายไดอ้ื่น 108,092 0.74 99,330 0.75 76,580 0.70 
               รวมรายได้ 14,907,068 101.86 13,419,320 101.51 11,210,771 101.69 
        ตน้ทุนขาย 11,864,535 81.07 10,775,580  81.50 9,087,201 82.42 
        ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร 927,798 6.34 889,951 6.74 799,007 7.25 
                รวมค่าใช้จ่าย 12,792,333 87.41 11,665,531 88.24 9,886,208 89.67 
        ก าไรจากการด าเนินงาน 2,114,736 14.45 1,753,789 13.27 1,324,563 12.01 
        ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 316,180 2.16 294,758 2.23 255,720 2.32 
        ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,430,915 16.61 2,048,547 15.50 1,580,284 1433 
        ภาษีเงินได ้  453,153 3.10 389,885 2.95 309,516 2.81 
        ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 1,977,762 13.51 1,658,662 12.55 1,270,768 11.53 
        ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 25.81  21.65    
        มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 5  5    
        จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 76,625  76,625    

 
 

ผูส้อบบญัชี นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล 
     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4474  
    บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  ถึง 31 มีนาคม 2562 

                                                                                      (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)   (หน่วย : พนับาท) 
 

 ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน :    
ก าไรก่อนภาษเีงินไดส้ าหรับปี 2,430,915 2,048,547 1,580,284 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับปี    
   ค่าเส่ือมราคา 1,020,563 1,051,783 1,198,169 
   ค่าตดัจ าหน่าย 228,989 214,490  
   ดอกเบ้ียรับ (71,138) (69,487) (64,876) 
   ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (316,180) (294,758) (255,720) 
   รายไดเ้งินปันผลรับ – เงินลงทุนระยะยาว (71,979) (10,303) (23,418) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  สุทธิ (4,119) (4,184) (989) 
  (กลบัรายการ) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,413) (400) 26,756 
   (กลบัรายการ) ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผือ่มูลค่าสุทธิของสินคา้ 
    คงเหลือท่ีจะไดรั้บต ่ากวา่ราคาทุน 

(2,549) (21,802) 7,533 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืนหกักลบกบัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของ 
    เงินปันผลและเงินเพ่ิม 
  ประมาณการหน้ีสินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
- 
- 

 
16,882 
17,628 

 
- 
- 

  ประมาณการหน้ีสินเงินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 28,844 26,617 22,843 
   ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน สุทธิ (792) (468) 374 
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
   ด  าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

3,239,143 2,974,545 2,490,956 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (202,338) (296,916) 192,193 
   สินคา้คงเหลอื (422,504) 68,812 43,172 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ (28,278) (9,879) 672 
  เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคนื - 18,922 - 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 14,881 2,147 (11,518) 
   เจา้หน้ีการคา้ – บริษทัอื่น 86,671 57,296 (58,407) 
   เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,578 74,692 (4,706) 
   เจา้หน้ีอื่น – บริษทัอื่น 117,088 45,985 (14,431) 
   เจา้หน้ีอื่น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,746) 27,894 (11,073) 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
   จ่ายค่าตอบแทนพนกังานภายหลงัออกจากงาน 

13,349 46,615 
(2,142) 

2,713 
(1,826) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,864,579 3,009,969 2,627,746 
    - รับดอกเบ้ีย 16,020 15,591 19,143 
    - จ่ายภาษีเงินได ้ (376,829) (292,862) (274,807) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,503,770 2,732,698 2,372,082 



 
    

 
    

 

                                                                 บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ถงึ 31 มนีาคม 2562 

                                                                                  (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย)         (หน่วย : พนับาท) 

  ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
 31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :    
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน (81,931) (330) (55,494) 
เงินสดจากการรับช าระหน้ีเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 41,288 34,942 20,281 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,647,384) (962,221) (960,557) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,154 4,866 1,792 
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 

59,497 55,432 
- 

33,136 
- 

เงินปันผลรับ    
  - เงินลงทุนในบริษทัร่วม 83,517 82,512 73,278 
  - เงินลงทุนระยะยาว 71,979 10,303 23,418 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (426,792) (273,682) (161,967) 
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด 10,647,000 8,954,000 5,531,400 
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถอืไวจ้นครบก าหนด (10,059,550) (9,329,466) (7,248,384) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,308,223) (1,423,644) (2,743,097) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :    
เงินปันผลจ่าย (536,374) (383,125) (382,863) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (536,374) (383,125) (382,863) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (340,827) 925,929 (753,878) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,012,032 1,085,635 1,839,888 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่น 792 468 (374) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,671,997 2,012,032 1,085,635 

 

รายการที่ไม่กระทบเงินสด 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจาการซ้ืออาคาร อุปกรณ์                                          744,348                 179,388                54,204 
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจากการอาคาร อุปกรณ์                              13,955                   65,656                     -                           
    กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั     

(ค) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั     
(ง) บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

                                                                                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 
  ตรวจสอบแลว้ เกิดข้ึนจริง 
  31 มี.ค.2562 31 มี.ค.2561 31 มี.ค.2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.13 4.50 5.00 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.72 4.15 4.50 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.01 1.52 1.49 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.98 6.22 5.11 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ (วนั) 60.20 57.88 70.45 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 132.70 120.48 104.93 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่ (วนั) 2.71 2.99 3.43 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 6.11 7.93 7.50 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 58.92 45.40 48.00 
Cash Cycle (วนั) 3.99 15.47 25.88 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 18.93 18.50 17.57 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
อตัราก าไรอื่น 

(%) 
(%) 

14.45 
-** 

13.27 
-** 

12.01 
-** 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 118.40 155.82 179.08 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 13.27 12.36 11.34 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 12.97 11.91 9.83 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 10.93 10.33 8.59 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 45.20 49.17 41.67 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.82 0.84 0.76 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.21 0.17 0.14 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -** -** -** 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เท่า) 0.88 1.52 0.76 
(CASH BASIS)     
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) * 36.03       34.15 
*     รออนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562  และ ค านวณจากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

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

14.1 วเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน  

              ปี 2561   บริษทัฯ มีผลด าเนินงานรวมเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากทั้งรายได ้และผลก าไร โดยมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 11.09 และก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.24  รายไดย้อดขายเป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะ
ตลาดรถยนตใ์นประเทศ โดยยอดขายรถยนตใ์นประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19.51 และยอดขายส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
ส่วนรถจกัรยานยนตย์อดขายลดลงเลก็นอ้ย โดยลดลงร้อยละ 1    
 ผลก าไรมาจากการควบคุมคุณภาพตน้ทุน ท าใหก้ารผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนมีประสิทธิภาพ จึงก่อใหเ้กิด Economical of  
Scale ส่งผลใหต้น้ทุนต่อหน่วยลดลง  
   

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร    
ในปี  2561  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 14,634.62  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  

1,414.18  ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ10.70   โดยรายละเอียดการขายเป็นดงัน้ี   
  ยอดขายในประเทศ 10,341.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.67 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 12.49 เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัอุตสาหกรรม  และยอดขายต่างประเทศ 4,292.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.33 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
ร้อยละ 6.61 โดยส่วนหน่ึงเป็นการขายใหก้บับริษทัลูกคา้ผูผ้ลิตยานยนตใ์นเขต Export Free Zone  

ยอดขายตามประเภทของผลิตภณัฑ ์สดัส่วนเป็นดงัน้ี หลอดไฟยานยนต ์ 593.11 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.05 
ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 0.12 โคมไฟยานยนต ์13,778.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.15  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อย
ละ 13.06 แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์263.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 40.39  โดยเป็น
การขายใหก้บับริษทัในกลุ่มสแตนเลยโ์ดยการขายแต่ละปีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของบริษทัในกลุ่มสแตนเลยเ์ป็นหลกั  

บริษทัมีรายไดอ่ื้น ๆ รวม 272.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 36.99  ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจาก
บริษทัในกลุ่มสแตนเลย ์ โดยรายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ียรับ รายไดเ้งินปันผล ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ  รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบและของเสียจากการผลิต เป็นตน้ 

ดา้นค่าใชจ่้าย บริษทัมีตน้ทุนขาย 11,864.53  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่น
มาร้อยละ 10.11  ตน้ทุนเพ่ิมตามสดัส่วนของการขาย   

บริษทัมีก  าไรขั้นตน้ 2,770.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นร้อยละ 13.30         

ส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นการขายและบริหาร 927.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมาร้อยละ 4.25 โดยเพ่ิมข้ึนจากค่าลิขสิทธ์ิท่ีจ่ายใหบ้ริษทั สแตนเลยอิ์เลคทริค จ  ากดั ท่ีคิดในอตัราร้อยละ 3 ของ
ยอดขายสุทธิ (ยอดขายหกัดว้ยค่าวตัถุดิบท่ีน าเขา้จากบริษทัดงักล่าว)     
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บริษทัมีก  าไรจากการด าเนินงาน 2,114.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.45  ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.58 
จากปีท่ีผา่นมา  

ในส่วนก าไรสุทธิ 1,977.76  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ19.24 
ก  าไรโดยรวมเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากรายไดข้องบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนตามอุตสาหกรรม และความสามารถในการควบคุมตน้ทุนได้
ในระดบัท่ีดี  จึงท าใหม้ีอตัราก าไรสูงกว่าอตัรารายได ้ 

 
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น  
สินทรัพย ์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  บริษทัมีสินทรัพยร์วม 19,254.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 13.67  ซ่ึงมี

รายการดงัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยห์มุนเวียน 9,033.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.92 ของสินทรัพยร์วม ลดลงร้อยละ 2.76 จาก ปีท่ี

ผา่นมา ประกอบดว้ย เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบก าหนด  3,625.00  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.83 ของ
สินทรัพยร์วม ลดลงร้อยละ 13.95 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,672.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.68 ของ
สินทรัพยร์วม ลดลงร้อยละ 16.90 และ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 2,549.18 ลา้นบาท คิดเป็น 13.24 ของ
สินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.58  สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงเน่ืองจากบริษทัมีการใชเ้งินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพ่ือ
การขยายกิจการมากข้ึน  

สินคา้คงเหลือสุทธิ 1,099.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของสินทรัพยร์วม  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 
63.00 โดยส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างผลิต คิดเป็นร้อยละ 62.18 จากงานระหว่างท าของโรงานผลิตแม่พิมพ ์   

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,220.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของสินทรัพยร์วม  เพ่ิมข้ึนร้อยละ33.63 
โดยมี ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 7,703.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 38.42   โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทั
มีการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตโคมไฟท่ี 7 ส่วนขยาย ปัจจุบนัเสร็จสมบูรณ์ การก่อสร้างอาคาร
โรงงานผลิตแม่พิมพ ์ซ่ึงใกลเ้สร็จสมบูรณ์และคาดว่าจะเร่ิมผลิตในช่วงปลายปี 2562   

และเน่ืองจากบริษทัมีก  าไรเพ่ิมข้ึนมากจึงส่งผลใหม้ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม เป็นร้อยละ 10.93 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ท่ีมีอตัราร้อยละ 10.33 และมอีตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรร้อยละ  45.20 ลดลงจากปีท่ี
ผา่นมา ท่ีมีอตัราร้อยละ 49.17  ส่วนอตัราการหมนุของสินทรัพย ์ 0.82 เท่า ลดลงเลก็นอ้ยเมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีมี
อตัรา 0.84  เท่า  
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หน้ีสิน  
บริษทัมีหน้ีสินรวม 3,287.94  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของสินทรัพยร์วม  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ  

36.58  จากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เน่ืองจากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือวตัถุดิบและอ่ืนๆ มากข้ึน
ตามการขยายกิจการและการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ี บริษทัมีอตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 6.11  เท่า ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีมี
อตัรา 7.93 เท่า  

 
  ส่วนของเจา้ของ 
 บริษทัมีส่วนของเจา้ของ 15,966.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.92 ของสินทรัพยร์วม  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา
ร้อยละ 9.88 และส่งผลใหม้ีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.97  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราร้อยละ  11.91                
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน  
             บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 1,672.00 ลา้นบาท  ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 12.43  จาก
การลงทุนขยายกิจการจ านวนมาก  ท าใหม้อีตัราส่วนสภาพคล่อง 3.13 เท่า ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราร้อยละ 4.50   
โดยแยกเป็นเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,503.77 ลา้นบาท  เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2,308.22 ลา้นบาท 
และกิจกรรมจดัหาเงินโดย บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 536.37 ลา้นบาท  
 ในปี 2562 บริษทัยงัมีการลงทุนในส่ิงปลูกสร้างโรงงาน Lamp 8 เป็นการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับตาม
สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ปรับตวัดีข้ึน ตลอดจนลงทุนในส่วนแม่พิมพ ์ เพื่อรองรับการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ี
ยงัคงมีต่อเน่ือง   
 

ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
บริษทัยงัคงยดึนโยบายการใชก้ระแสเงินสดของบริษทัในการลงทุนและใชจ่้ายในบริษทั  ไม่เนน้การกูย้มื ในปี

ท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีภาระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจ่าย  หน้ีสินของบริษทัมีเพียงเจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินทางการคา้ ตามปกติ
ของการประกอบธุรกิจ  บริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.21 เท่า สูงข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีมี
อตัรา 0.17 เท่า เน่ืองจากมีการลงทุนก่อสร้างและซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน แต่ยงัถือว่าอยูใ่นระดบันอ้ยมากเน่ืองจากบริษทัมี
อตัราหน้ีสินนอ้ยมากเมื่อเทียบกบัสินทรัพย ์
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14.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมผีลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนนิงานอย่างมนีัยส าคญัในอนาคต 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัโดยตรง 

ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงเติบโต ส าหรับตลาดต่างประเทศมีภาวะปรับตวัลดลงจากปัจจยัเศรษฐกิจ และ
ปัญหาสงครามการคา้ท่ียงัตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง บริษทัยงัคงพยายามใชม้าตรการลดค่าใชจ่้ายต่างๆ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

บริษทัยงัคงใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยลูกคา้ยงัคงมี
แผนการออกผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัยงัคงไดรั้บความไวว้างใจในการไดรั้บผลิตอุปกรณ์ 
โคมไฟโดยตลอด 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม 
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รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทั 
1.1 ขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั  

 
1.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 
 
ประวติัอบรม 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 

2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
   - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 
    - บริษทัอื่น  
 
 
 
 
 
 

นายอภิชาต  ล้ีอิสสระนุกลู 
ประธานกรรมการ และ ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานบริหาร 
ปี 2531 
56 ปี 
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 
ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ประกาศนียบตัร  Director Certificate Program  รุ่น 8/2001 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
การลงทุน รุ่น 1 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ)   
กระทรวงอุตสาหกรรม 
7.09%     
บุตร  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  และ นางพรดี  ลี้อสิสระนุกูล 
พี่นอ้ง  นายทนง  ลี้อสิสระนุกูล , นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล  และ   
            นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
 
2534– ปัจจุบนั   กรรมการบมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                          ค่าตอบแทน  บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์   
2535 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
2536 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
2537 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.บุศยพรรณ 
2538 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ซันโกลด์ โฮลด้ิง  
2539 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบริหาร  
                          บจก. เอเช่ียนสแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล  
2540 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ศริิวิทยส์แตนเลย ์ 
2540 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ไดโดสิทธิผล  
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     - นิติบุคคลอื่น 
 

2542 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย ์ 
2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. เวียตนามสแตนเลย ์อเิลคทริค     
2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.วงัจุฬา  
2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก.พีท ีอินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค                                  
2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. โททาล ออยล ์(ประเทศไทย)                                  
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโตพ้าร์ท (ไทยแลนด)์ 
2536 - ปัจจุบนั  รองประธาน   มูลนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
2545 – 2562   กรรมการ  สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
 2547 – 2562  กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
2562 – ปัจจุบนั  อุปนายก  สมาคมสโมสรนกัลงทุน    
2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์
                          มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย  (MCC) 
2562 – ปัจจุบนั  ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยตา้ (TCC)               

 
 
 
 
2.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัที่ไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
  - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
     แห่งประเทศไทย 
  - บริษทัอื่น 
 
 
  - นิติบุคคลอื่น 

นายโคอิจิ นางาโนะ 
ประธานกรรมการบริหาร 
3 กรกฎาคม 2552 
59 ปี  
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   , Hosei University , JAPAN 
0.0013%     
ไม่มี 
 
 
2552 – ปัจจุบนั   กรรมการ     บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2556 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2553 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก.ศริิวิทย-์สแตนเลย ์
2556 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย)  
2556 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค  
2556 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ์     บจก. ลาวสแตนเลย ์
2554 – ปัจจุบนั   รองประธาน    มูลนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
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3.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 
    
 
 - บริษทัอื่น  
 
 
 
 
 

นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ 
กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
1 มิถุนายน 2559 
59 ปี 
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
2552 – 2558     ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
                         บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2558 – 2559     รองผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ  
                         บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2559 – ปัจจุบนั    กรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ 
                         บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2550 – 2552     ผูจ้ดัการ  แผนกควบคุมผลิตภณัฑใ์หม่ โรงงานฮาตาโนะ 
                         บจก. สแตนเลยอ์เิลคทริค 
2560 – ปัจจุบนั    Second Deputy General  Director  
                         บจก. เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค  
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4.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 
ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 - บริษทัอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - นิติบุคคลอื่นๆ  

นายทนง  ล้ีอิสสระนุกลู 
กรรมการ 
ปี 2526 
59 ปี 
ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ – การคา้ สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม  ,  
Nanzan University ,  JAPAN 
ประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program  รุ่น 136/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
5.41%    
บุตร       นายวิทยา ลี้อสิสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่นอ้ง     นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล และ  
               นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
 
 
2526 – ปัจจุบนั   กรรมการ      บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า   
2529 – ปัจจุบนั   กรรมการ       บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บมจ.เอม็ วิชัน่ 
2529 – ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ    บจก. สิทธิผล 1919  
2536 – ปัจจุบนั   กรรมการ       บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
2538 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร   บจก. โททาล ออยล ์ (ประเทศไทย)  
2538 -  ปัจจุบนั   กรรมการ        บจก. ซันโกลด ์โฮลด้ิง  
2538 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเนน้ท ์ 
2538 – ปัจจุบนั   กรรมการ       บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช  
2539 – ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการ    บจก. ไดโด สิทธิผล  
2539 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร      บจก. เซ่งง่วนฮง  
2539 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ    บจก. คลีนิครถเคร่ือง 
2541 – ปัจจุบนั   กรรมการ      บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดกัชัน่ 
2544 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ     บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่ 
2546 – ปัจจุบนั   กรรมการ     บจก.วงัจุฬา 
2549 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก.บุศยพรรณ 
2557 – ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโตพ้าร์ท (ไทยแลนด)์ 
2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888 
2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน ์(ประเทศไทย) 
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2550 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา 
2558 – ปัจจุบนั   อนุกรรมการประชาสัมพนัธ์ ศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 
                                      
 

  

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

  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 - บริษทัอื่น  
 
 
 
 
 
 

นางพิมพ์ใจ  ล้ีอิสสระนุกลู 
กรรมการ 
ปี 2526 
58  ปี  
ปริญญาโท Business Administration  , Drexel University , USA  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร Director Certificate Program  รุ่น 37/2003 
หลกัสูตร Role of the Chairman Program  รุ่น 31/2013 
หลกัสูตร Risk Management Committee Program  รุ่น 1/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Capital Market Academy Leadership  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 
หลกัสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) 
3.70%   
 
บุตร    นายวิทยา ลี้อสิสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่นอ้ง นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล และ  
           นางพรทิพย ์ เศรษฐีวรรณ 
 
 
2526 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า    
2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ   บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 
2536 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อนิเตอร์เนชัน่แนล 
2538 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ   บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเนน้ท์ 
2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช  
2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. ซันโกลด ์โฮลด้ิง 
2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. คินโนะโฮชิ เอน็จิเนียร่ิง   
2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. วงัจุฬา 
2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ์   บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)                                   
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 - นิติบุคคลอื่น 
 
 
 

2553 – ปัจจุบนั  กรรมการที่ปรึกษา   Babson College , MA , U.S.A 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมการชมรมบริหารความเส่ียง สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย                                 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ สมาคมศิษยเ์ก่า วิทยาลยัตลาดทุนแห่งประเทศไทย  
                       

 
6.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวติัอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 - บริษทัอื่น  
 

นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 
กรรมการ 
ปี 2533 
52  ปี  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  สาขาพาณิชยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร  Director Accreditation Program   รุ่น 5/2003 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee   รุ่น 17/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
3.70%   
บุตร  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่นอ้ง นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ,นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  และ   
           นางพิมพใ์จ  ลี้อิสสระนุกูล 
 
 
 
2533 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า    
2534 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 
2528 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บจก. เซ่งง่วนฮง  
2533 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร  บจก. สิทธิผล 1919  
2533 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
2536 -  ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล   
2536 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. คลีนิครถเคร่ือง  
2539 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก.วงัจุฬา 
2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโตพ้าร์ท (ไทยแลนด)์ 
2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน ์(ประเทศไทย) 
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7.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษทัอื่น  
 

นายโทรุ  ทานาเบะ 
กรรมการ 
28  มิถุนายน 2555 
60 ปี 
ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  Hosei University  JAPAN 
ไม่มี    
ไม่มี 
 
 
 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
 
2560-ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค 
2555 – 2562    กรรมการ  บจก. เอสแอล ไลทต้ิ์ง คอร์ปอเรชัน่  
2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค ยเูอส  
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลยอ์ินเตอร์เนชัน่แนล 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค เซลส์ ออฟ อนิเดีย พีวีที 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค เทรดด้ิง (เซินเจ้ิน) 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  โคเรีย 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค) 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดสัทรี 
2557- ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก.พีที อนิโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค 
2558- ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย ์อิเลคทริค เทคโนโลยี 
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8.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 
2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษทัอื่น  
 

นายคะซึโทชิ  อีโนะ 
กรรมการ 
4 กรกฎาคม 2557 
58  ปี 
ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์  การจดัการอุตสาหกรรม  
Nihon University , Japan  
ไม่มี    
ไม่มี 
 
 
 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า               
 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ   บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค 
 
2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    บจก.สแตนเลย ์พีเอแอล  
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  
                       บจก. สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง ออฟ  อเมริกา   
                       ประธานกรรมการบริหาร   
                       บจก. สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง ยโุรป                                      
2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร   
                        บจก.สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี  
                        ประธานกรรมการบริหาร   
                        บจก.สแตนเลยอ์ิเลค็ทริค (ไชน่า) อินเวสเมน้ท ์ 
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9.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง                                                                                                                                      
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
 
 
ประวติัอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั(31 มีนาคม 2562) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย   
  
 
 
- บริษทัอื่น  
 

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์  
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
15 ตุลาคม 2542 
69 ปี 
ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
Kyoto University   JAPAN 
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
Kyoto University  JAPAN 
หลกัสูตร  Director Certification Program   
หลกัสูตร  Audit Committee Program  -  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 
2542 –  2552    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    
                         บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2552 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                          บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า                        
2552 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ 
2555 – ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 
10.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
 
 
 
 
 

นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
31 มีนาคม 2543 
71 ปี 
ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis & Financial)  
                   University Of Wisconsin (Madison Campus)  
ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , USA   
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
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ประวติัอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั(31 มีนาคม 2562) 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 - บริษทัอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตร Director Certification Program  รุ่น 3/2000 
หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management  รุ่น1/2009 
หลกัสูตร Audit Committee Program  รุ่น 28/2009     
หลกัสูตร  Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009 
 
หลกัสูตรMonitoring the system of Internal Control and Risk Management รุ่น 
7/2009 
หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ไม่มี 
 
ไม่มี 
 
 
 
2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   
                           บมจ.  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2546 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
                          บจก.วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ 
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11.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 
 ประวติัอบรม 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั(31 มีนาคม 2562) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 - นิติบุคคลอื่น  
 

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7  มิถุนายน 2553 
73 ปี 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  Louisiana Tech University  USA. 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร Director Certification Program    
หลกัสูตร  Audit Committee Program 
หลกัสูตร Financial Statements for Director   
หลกัสูตร  Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 
 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   
                          บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2549 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร      
2549 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทุน       
2554 – ปัจจุบนั กรรมการติดตามงานและประเมินผลด าเนินงาน  
                          กระทรวงอุตสาหกรรม 
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12.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
 
ประวติัอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 - บริษทัอื่น  
 

นายพิจารณ์  สุขภารังษ ี
กรรมการอิสระ 
7 มิถุนายน 2553 
58 ปี 
ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์   University of Warwick , ENGLAND 
ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์  University of London ,  ENGLAND 
ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Certification Program  
 หลกัสูตร  Board Matters & Trends  รุ่น 6/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 
ไม่มี  
ไม่มี 
 
 
 
 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ      บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า       
 
2530 –  2548    ทนายความ / ทนายความหุน้ส่วน    บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 
2548 – 2558     กรรมการ    บจก. ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี  
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ      บจก. ส านกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 
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13.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษทัอื่น  
     

นายคาซุโนริ  นาคาอิ    
 ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานการตลาด 
6 พฤศจิกายน 2561 
57 ปี  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะรัฐศาสตร์  Rikkyo University , JAPAN                           
ไม่มี 
ไม่มี 
 
   
 
2561- ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานการตลาด  
                         บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า                                                                                               
2544 –  2554   ผูจ้ดัการทัว่ไป Electronics Sales Division  
                       บริษทั สแตนเลยอ์ิเลคทริค              
2554- 2559     ผูจ้ดัการทัว่ไป  LED Division / Sales Department 
                        บริษทัสแตนเลยอ์ิเลคทริค 
2559 – 2561   ประธานกรรมการบริหาร  Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd. 
                                  

 
14.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
  
 
 

 
นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา 
ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ ์
1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 52 ปี 
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University ,  JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี  
 
 
 
 
2553 – 2556  ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2556 – 2558  ผูจ้ดัการ ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2558 – 2560  ที่ปรึกษาระดบัอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ ์   
                      บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
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- บริษทัอื่น 

2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ ์  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2542 – 2553   หวัหนา้แผนก โรงงานแม่พิมพ ์, ส านกัวิจยัและพฒันาการออกแบบ , 
                       ส านกังานเทคโนโลยกีารผลิตแม่พิมพ ์ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค 

15.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (31 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
     แห่งประเทศไทย 
 - บริษทัอื่น  
 

นายโคจิ  โคบายาชิ 
ผูจ้ดัการใหญ่ศูนยว์ิจยัและพฒันา 
5 กรกฎาคม 2556 
56 ปี  
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei  University 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
2556 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการใหญ่  ศนูยว์ิจยัและพฒันา   
                           บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2529 – 2554      Engineering Technology Center Division  
                          บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค 
2554 - 2556       ผูจ้ดัการ Engineering Technology Center Division  
                          บริษทั สแตนเลย ์อิเลคทริค 
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16.ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวติัอบรม 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั(31 มีนาคม 
2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารง
ต าแหน่ง 
 - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - บริษทัอื่น 
  
 

นางสุดใจ  ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 
เลขานุการบริษทั 
4 กรกฎาคม 2551 
60 ปี  
ปริญญาตรี สาขาบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี                    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Effective Minute Taking (EMT) 
Corporate Secretary Development Program  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Company Secretary Program  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ระบบทะเบียนกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1  - สภาอุตสาหกรรม 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 
 
2542 –  2545  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
                        บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2545  -  2558  รองผูจ้ดัการใหญ่ ส่วนงานบริหาร 
                        บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า          
2542  –  2551  เลขานุการคณะกรรมการ 
                        บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2542  -  2556   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                        บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2551 –  ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั          
                        บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2558 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร   
                          บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย ์  
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1.2 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
 เลขานุการของบริษทั จะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนดในมาตรา 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. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมของผูถื้อหุน้ 

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

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

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั ใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแล เช่น ส านกังาน กลต , ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , 

และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย 

- จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
- หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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2. ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัร่วม และ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายชือ่บรษิทั บรษิทั บรษิทัร่วม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายชือ่  

บมจ. 

ไทยสแตนเลย์

การไฟฟ้า 

บจก. ลาว 

สแตนเลย ์

บจก.

เวยีตนาม

สแตนเลย์ 

อเิลคทรคิ 

บจก. 

สแตนเลย์ 

อเิลคทรคิ 

 

บจก.

สทิธผิล 

1919 

บมจ.อโีนเว 

รบัเบอร ์

 (ประเทศไทย) 

บจก.ทอ็ป

ไฮเทค 

บจก. 

ศริวิทิย์ -

สแตนเลย ์

บจก. 

เอเชยีน 

สแตนเลย์ อนิเตอร ์

เนช ัน่แนล 

PT. 

Indonesia Stanley 

Electric 

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

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

 3. นายทนง  ลี้อสิสระนุกลู* /    / / /     

 4. นางพมิพใ์จ  ลี้อสิสระนุกลู /     X     

 5. นางพรทพิย์  เศรษฐวีรรณ /    / / /     

 6. นายทาดาโอะ  ซูซูมรูะ * /  /        

7. นายโทรุ  ทานาเบะ /  / /     / / 

8. นายคะซโึทช ิ อโีนะ /   /       

 9. นายกฤษดา  วศิวธรีานนท ์ /          

10. นายโชคชยั ตัง้พลูสนิธนา /          

11. นายสชุาต ิ พศิษิฐวานชิ /          

12. นายพจิารณ์  สุขภารงัษ ี /          

 
หมายเหตุ    / = กรรมการ  

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

 
3.ขอ้มูลประวติัการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจควบคุม 
กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัทุกท่านไม่เคยมีประวติักระท าความผดิกฎหมายใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
    

 

                                                                 บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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ไม่มี 
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เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
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3.1  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุและมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต และความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมทั้งส้ินรวม 8 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม 4 คร้ัง  รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดงัน้ี 
 1.  นายกฤษดา วิศวธีรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม  8/8 คร้ัง 
 2.  นายโชคชยั ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม  8/8 คร้ัง 
 3.  นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม  8/8 คร้ัง 
 ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้ริหาร ตามวาระท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อปรึกษาหารือในประเดน็ส าคญัต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบติังาน ขอ้สงัเกตท่ีตรวจพบ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบติังาน ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงาน แสดงความเห็น และให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็นอิสระ โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  
 1.สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 โดยไดท้ าการสอบถามและรับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี 
รวมถึงรับทราบขอ้สงัเกตท่ีตรวจพบและขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า รายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น เพียงพอและเช่ือถือได  ้
  
 2.สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการ
ปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO ส่วนเร่ืองการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ มี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงและก าหนด
มาตรการรองรับความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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 3.สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาขอบเขตการปฏิบติังาน หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
  
 4.สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการ
ปฏิบติังานของบริษทัผา่นการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของบริษทั
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและขอ้ก  าหนดของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบ
การควบคุมภายในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิผล  
  
 5.สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงและอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ฝ่ายจดัการไดเ้ขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตามธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้และราคาท่ีสมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป และเพ่ือประโยชน์
สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ยา่งครบถว้น 
  
 6.พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากคุณสมบติั คุณภาพงานตรวจสอบ ความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังาน และความรู้ความสามารถในวชิาชีพ ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนั้น ไดพิ้จารณาถึง
ความเหมาะสม และขอบเขตความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 และ/หรือ 
นายชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526 และ/หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3977 ในนาม บริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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 7.ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน  
 โดยสรุปในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความ
เป็นอิสระอยา่งเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ การจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลใหห้น่วยงานก ากบัดูแลต่าง 
ๆ อยา่งถูกตอ้ง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้ 
  
 
 
           นายกฤษดา วิศวธีรานนท ์
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3.2  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 
  
ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
ประวติัอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ยอ้นหลงั 

นางนงเยาว ์ อภิรัมย ์
ผูจ้ดัการฝ่าย CG 
4 กรกฎาคม  2545 
53 ปี  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต                   
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   - หลกัสูตรงานตรวจสอบภายใน หลกัสูตรที่ 1 (2545) และ หลกัสูตรที่ 2 (2547)  ,  
   - หลกัสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) ,  
  - หลกัสูตร Risk Based Audit (2553) ,  
  - หลกัสูตร Certified  Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18 ) (2554) ,  
  - หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รแนว COSO-ERM (2554) ,  
  - หลกัสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกบัรายงานทางการเงิน (2554) 
  - หลกัสูตร การตรวจสอบดา้นจริยธรรม (2558) 
  - หลกัสูตร การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร (2560) 
  - หลกัสูตร Compliance & Compliance Audit  (2561) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
พ.ศ.2528 - 2539            ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                                       บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2539 -  2545            ผูจ้ดัการแผนก ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                                       บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า       
พ.ศ.2545   – 2560          ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน  
                                       บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 –     ปัจจุบนั    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                        บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
พ.ศ.2561 – ปัจจุบนั         ผูจ้ดัการฝ่าย Corporate Governance 
                                        บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


