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ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่น ๆ
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) (เท่า)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (PE) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ยอดขายสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
11,334

8,939

สำ�หรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2556
(พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2555
(พันบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

11,334,990
11,581,714
8,796,588
838,065
2,081,005
1,622,911

7,800,988
8,105,668
6,477,659
793,665
974,067
726,586

45.30
42.88
35.80
5.59
113.64
123.36

4,738,336
11,744,183
1,750,458
1,882,221
9,861,963

4,348,782
10,024,527
1,416,293
1,527,964
8,496,563

8.96
17.15
23.59
23.18
16.07

14.01
8.84
14.91
0.19
11.47
2.71
21.18
5.00
128.70

8.96
8.68
7.31
0.18
19.41
3.07
9.48
5.00
110.88

กำ�ไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
1,622

1,427

7,800

21.18

18.63
726
12.50
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2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

9.48

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
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สารจากคณะกรรมการบริหาร
1. สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไป
เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้ฟื้นตัวจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2554 ท�ำให้มีอัตราการขยายตัวของ
GDP อย่างแท้จริง (Real GDP) ที่ดีขึ้น โดยมีอัตรา GDP เท่ากับ 6.4% และ GDP รายไตรมาสเป็นดังนี้ เดือน ม.ค. – มี.ค. เท่ากับ 0.3% ,
เดือนเม.ย. – มิ.ย. เท่ากับ 4.2% , เดือน ก.ค. – ก.ย.เท่ากับ 3.0% และ เดือน ต.ค. – ธ.ค. เท่ากับ 18.9%
ในปี 2556 กระทรวงการคลัง คาดการณ์เศรษฐกิจจะเติบโตประมาณ 5.3% และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเจริญเติบโตของ GDP (2546-2556)
(ที่มา กระทรวงการคลัง)

ร้อยละ
10.0
8.0

7.8
7.0

6.3
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4.6
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6.4
4.9

4.0

5.3

2.5

2.0
0.0
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2547

2548

2549

2550

2551
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2553

0.1
2554 2555

2556

-2.0
-4.0

-2.8

2. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเริ่มฟื้นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีนโยบาย
รถคันแรกของรัฐบาล ที่เป็นส่วนช่วยเพิ่มยอดจ�ำหน่ายขึ้นอย่างมาก ท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศไทยของปี 2555 เพิ่มขึ้น
เป็น 1,436,335 คัน (เพิ่มขึ้น 80.9% เทียบกับปีที่ผ่านมา)
นอกจากนั้นยอดการผลิตก็สูงเป็นประวัติการณ์ ทั้งยอดการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศ และยอดการผลิตเพื่อการส่งออก
เพิ่มขึ้นเป็น 2,453,717 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.3)
โดยการผลิตของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้ เดือน ม.ค. – มี.ค. 499,560 คัน เดือน เม.ย. – มิ.ย. 558,078 คัน เดือน ก.ค. – ก.ย. 648,751
คัน เดือน ต.ค. – ธ.ค. 747,328 คัน จะเห็นได้ว่าการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง
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ในปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่ายอดจ�ำหน่ายภายในประเทศน่าจะอยู่ที่ 1,600,000 คัน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
12.2%) ยอดการผลิตอยู่ที่ 2,800,000 คัน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14.9%) และข้อมูลจากผู้ผลิตค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นคาดการณ์ว่ายอดการ
ผลิตรถยนต์จะอยู่ที่ 2,600,000 คัน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.8%) โดยจะเป็นการจ�ำหน่ายภายในประเทศ 1,420,000 คัน (เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 8%) และเป็นการส่งออก 1,180,000 คัน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 19%) และคาดการณ์ว่าจะเป็นการท�ำสถิติยอดจ�ำหน่ายสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง 2 ปี
อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากเห็นสัญญาณการยกเลิกใบจองรถยนต์ในโครงการรถคันแรก ทัง้ นี้
ผู้ผลิตรถยนต์มีการปรับลดยอดการผลิตรถยนต์แล้วบางส่วน
ส�ำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ ยอดจ�ำหน่ายภายในประเทศอยู่ที่ 2,130,067 คัน (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6.1%) ยอดผลิตรถ
จักรยานยนต์ส�ำเร็จรูปอยูท่ ี่ 2,606,186 คัน (เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 27.6%) ในปี 2556 มีการคาดการณ์ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ภายใน
ประเทศน่าจะอยูท่ ี่ 2,010,000 คัน (ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา 8.4%) ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ส�ำเร็จรูปอยูท่ ี่ 2,440,000 คัน (ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา
6.4%) คาดว่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
คัน
3,000,000

คัน
3,000,000

2,500,000

2,500,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

0

2550 2551 2552 2553 2554 2555 ปี

ยอดการผลิตรถยนต์ (2550-2555) (Domestic + Export)
(ที่มา สถาบันยานยนต์)

0

2550 2551 2552 2553 2554 2555 ปี
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ (2550-2555)
(ที่มา สถาบันยานยนต์)

3. การด�ำเนินงานของบริษัท
จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ดังกล่าวข้างต้น ยอดขายของบริษัทในปี 2555 ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
คิดเป็นร้อยละ 45.30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานก็เช่นเดียวกัน เพิ่มขึ้นอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 123.36 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในปี 2556 คาดว่าจะเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมาก แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความไว้วางใจจากลูกค้า และยกระดับ
ผลประกอบการต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ โดยผ่านการด�ำเนินกิจกรรมปรับปรุงเพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยกิจกรรม SNAP (Stanley
New Approach for Higher Productivity – กิจกรรมปฏิรูปการผลิต) และยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
(Zero Defect)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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สารจากคณะกรรมการบริหาร
<โครงสร้างยอดขาย>
กิจการหลักของบริษทั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “กิจการหลอดไฟ” “กิจการโคมไฟ” และ “กิจการแม่พมิ พ์ / กิจการการออกแบบ”
ยอดขายร้อยละ 90.6 เป็นยอดขายจากกิจการโคมไฟ และยอดขายร้อยละ 9.4 ที่เหลือเป็นยอดขายจากกิจการหลอดไฟ กิจการ
แม่พิมพ์ / กิจกรรมการออกแบบ
ส�ำหรับกิจการหลอดไฟ นอกจากจะส่งจ�ำหน่ายแก่ตลาดโดยตรงแล้ว ยังส่งมอบไปยังกิจการโคมไฟส�ำหรับเป็นชิ้นส่วนประกอบของ
โคมไฟ (Lamp)
ส�ำหรับกิจการแม่พิมพ์ นอกจากจะเป็นเครื่องมือส�ำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนของโคมไฟแล้ว ยังส่งจ�ำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์
และบริษัทคู่ค้าอื่นอีกด้วย
ส�ำหรับงานออกแบบ นอกจากออกแบบส�ำหรับโคมไฟ (Lamp) ของบริษัทเราเองแล้ว ยังส่งจ�ำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์
และบริษัทคู่ค้าอื่นอีกด้วย
<ยอดขาย>
มูลค่าและสัดส่วนโครงสร้างยอดขายของแต่ละกิจการประจ�ำปี 2555 เป็นดังนี้

กิจการหลอดไฟ
กิจการโคมไฟ
กิจการแม่พิมพ์และการออกแบบ
รวม

หน่วย : พันบาท

ปี 2555
ปี 2554
(เม.ย. 2555 – มี.ค. 2556)
(เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555)
อัตราเพิ่มลด
จ�ำนวนเงิน
สัดส่วน
จ�ำนวนเงิน
สัดส่วน
678,994
5.99%
584,300
7.49%
16.21%
10,264,006
90.55%
6,844,431
87.74%
49.96%
391,990
3.46%
372,257
4.77%
5.30%
11,334,990 100.00%
7,800,988 100.00%
45.30%
* กิจการหลอดไฟและกิจการแม่พิมพ์ ไม่รวมยอดการโอนภายใน

<การลงทุน>
การลงทุนหลักในปี 2555 เป็นการลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ (Lamp 7) และอุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ ส�ำหรับการผลิต
โคมไฟ (Lamp) ส�ำหรับรถอีโคคาร์ การลงทุนในปี 2555 เป็นดังตารางข้างล่างนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2555
ปี 2554
อัตราเพิ่มลด
(เม.ย. 2555 – มี.ค. 2556)
(เม.ย. 2554 – มี.ค. 2555)
(%)
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
ที่ดิน
23.35
292.08
(92.01%)
สิ่งก่อสร้าง
258.89
410.86
(36.99%)
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ
1,479.09
902.27
63.93%
แม่พิมพ์และจิ๊ก
311.05
330.30
(5.83%)
อื่นๆ
13.96
15.40
(9.35%)
รวม
2,086.34
1,950.92
6.94%
6
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สารจากคณะกรรมการบริหาร
<การจ้างงาน>
บุคคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) จ�ำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี
บัญชี 2555 เป็นดังตารางข้างล่างนี้
หน่วย : คน
พนักงานท้องถิ่น (ชาย)
พนักงานท้องถิ่น (หญิง)
พนักงานคนญี่ปุ่น
รวม

จ�ำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2556 จ�ำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2554
1,884
1,663
1,571
1,438
31
30
3,486
3,131

เพิ่มลด
221
133
1
355

4. แนวโน้มในอนาคต
เศรษฐกิจไทยในอนาคต ได้รับการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวต่อไปในระดับสูงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ ในการด�ำรงบทบาทเป็นฐานการผลิตและการส่งมอบยานยนต์แก่ตลาดทัว่ โลก โดย
มีอีโคคาร์เป็นสินค้าหลัก
นอกจากนีบ้ ริษทั เชือ่ ว่า จะเกิดการแข่งขันอย่างมาก ส�ำหรับด้านการผลิตต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนอืน่ ๆ ควบคูก่ บั กลุม่ ประเทศ
BRIC’s ได้แก่ ประเทศบราซิล , ประเทศรัสเซีย , ประเทศอินเดีย และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส�ำหรับทางด้านการพัฒนาต้อง
แข่งขันกับประเทศเกาหลี ประเทศไต้หวัน เป็นต้น จึงจ�ำเป็นต้องหาทางเอาชนะการแข่งขันด้านราคาในระดับโลกดังกล่าวให้ได้
การจะเอาชนะคู่แข่งภายใต้ภาวะสถานการณ์ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บุคลากรทั้งหมดของไทยสแตนเลย์ และกลุ่มสแตนเลย์ ต้อง
ผนึกก�ำลังสติปญ
ั ญา เป็นนำ�้ หนึง่ ใจเดียวกัน ในการสร้างระบบการผลิตขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ เพือ่ มุง่ สูอ่ นาคตด้วยหลักการ SNAP (Stanley New
Approach for Higher Productivity ) คือ กิจกรรมการปฏิรูปการผลิต พร้อมทั้งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสินค้า เพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่ง
ขึ้นไป
ปัจจัยส�ำคัญทั้งหมด ได้แก่ Q (คุณภาพ) C (ต้นทุน) D (การส่งมอบ) คือสิ่งที่ท�ำให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า รวมทั้งการ
ขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างแท้จริง
เราจะด�ำรงหลักการบริหารงานที่มุ่งแบ่งปันผลก�ำไรและความพึงพอใจ เพื่อน�ำพาความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันกับท่านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ฯลฯ) ทุกท่าน
เราจะมุ่งมั่นพยายามอย่างถึงที่สุดในการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สามารถจัดสรรก�ำไรในระดับที่ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพึงพอใจ จึงใคร่ขอความกรุณาทั้งทางด้านค�ำชี้แนะและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

ประธานกรรมการบริหาร
				

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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THE BOARD OF DIRECTORS
Mr. Hiroyuki Nakano				
Mrs. Pimjai Laochinda

Mr. Krisada Visavateeranon		

Mr. Apichart Lee-issaranukul			
Mrs. Pornthip Sethiwan

Mr. Chokechai Tanpoonsinthana

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Mr. Koichi Nagano				
Mr. Katsumi Kondo		
Mr. Thanong Lee-issaranukul			
Mr.Toru Tanabe
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Independent Director
Independent Director

Mr. Suchart Phisitvanich		
Independent Director

Mr.Picharn Sukparangsee		
Independent Director
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THE BOARD OF DIRECTORS
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3
1

4

5

6

7
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THE EXECUTIVES
1. Mr.Hiroyuki Nakano

5. Mr. Masashi Ishii

2. Mr.Apichart Lee-issaranukul

6. Mr. Nobuhiro Takahashi

3. Mr.Koichi Nagano

7. Mr. Katsumi Sumiya

President

Executive Vice President
Director

4. Mr. Shigehiro Kobayashi
Executive General Manager

Executive General Manager
Executive General Manager
Deputy Executive
General Manager

THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ผลิตภัณฑ์ของไทยสแตนเลย์
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์
แบบครบวงจร ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ หลอดไฟ โคมไฟ และแม่พมิ พ์ ด�ำเนินการ
ผลิ ต ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ มี เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการผลิ ต และ
การด�ำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานตามสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001, ISO/TS
16949 , ISO 14001 และ OHSAS 18001

ผลิตภัณฑ์ Raybrig คือ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟและโคมไฟ ทีใ่ ช้ส�ำหรับการตกแต่งยานยนต์
กลุ่ม Auto Sport เป็นอีกผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ น�ำเข้าจาก บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Raybrig ได้ รั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา ให้ มี ค วามหลากหลาย รองรั บ
ความต้องการของผู้ขับขี่ยานยนต์ ในด้านแสงสว่างที่เหมาะสม ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และ
สามารถใช้งานได้ทุกสภาพภูมิอากาศ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Raybrig ได้จัดจ�ำหน่ายที่ ศูนย์ cockpit และงานแสดงสินค้า
ยานยนต์ มอเตอร์โชว์ และ มอเตอร์เอกซ์โปร์ (ข้อมูลเพิ่มเติม http://stanley-raybrig.com)

All New Factory Lamp7
ในปี 2555 บริษัทได้เปิดด�ำเนินการโรงงานผลิตโคมไฟ Lamp7 โดยเป็นโรงงานที่มี
เทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูงด้วยเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทที่ นั สมัย และถูกออกแบบให้เป็นโรงงาน
ต้นแบบทั้งด้านอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบแสงสว่างจาก
หลอดไฟ LED ของกลุ่มสแตนเลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า อายุการ
ใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟทัว่ ไป มีความปลอดภัย และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
ในส่วนของพื้นที่สนับสนุน เช่น ทางเดิน ห้องประชุม ห้องน�้ำ มีการติดตั้งระบบควบคุมเปิดปิด
ไฟด้วยตัวจับความเคลือ่ นไหว (Diming Switch) และควบคุมแสงสว่างให้เหมาะกับการใช้งาน
รวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิการใช้เครื่องปรับอากาศด้วย
นอกจากนี้ น�้ำใช้ของโรงงานนี้ในกระบวนการพ่นสี ที่ใช้เป็นม่านน�้ำเพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของสี และน�้ำใช้ในห้องน�้ำ (ชักโครก) มาจากน�้ำที่บ�ำบัดจากน�้ำทิ้งจากพื้นที่อื่นๆ
ในบริษัท และน�้ำที่ผ่านการใช้นี้ก็จะถูกส่งกลับไปบ�ำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก ท�ำให้
ลดการใช้น�้ำได้อย่างมาก
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ในรอบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เติบโตอย่างมาก จากนโยบาย
รถยนต์คันแรกและปริมาณความต้องการรถยนต์ที่ถูกสะสมมาตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์
อุทกภัยใน ปี 2554 ท�ำให้มีการเพิ่มก�ำลังการผลิตรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ยอดขายโดยรวมของประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ถึงแม้ว่าผู้ผลิตยานยนต์หลายรายจะให้ความส�ำคัญกับรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
ภายใต้โครงการรถยนต์คนั แรก แต่กย็ งั ให้ความส�ำคัญกับรถยนต์นงั่ รุน่ อืน่ ๆ โดยออก
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลายระดับ		

รถยนต์ ได้แก่
HONDA :
ACCORD

ACCORD

CIVIC

AMAZE

AMAZE

CRV

CRV

SYLPHY

PULSAR

PULSAR

PULSAR

PAJERO SPORT

MIRAGE

MIRAGE

SCOOPY

ZOOMER X

ZOOMER X

MIO 125

MIO 125

NISSAN :

MITSUBISHI

รถจักรยานยนต์ ได้แก่
HONDA :

YAMAHA

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การด�ำเนินงานด้านธุรกิจ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบ การท�ำแม่พมิ พ์ ผลิตหลอดไฟ จนน�ำไปสูก่ ารผลิตชุดโคมไฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
และต่างประเทศ
บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นบริษทั ทีแ่ ข็งแกร่งและยัง่ ยืน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ อยูบ่ นพืน้
ฐานของกฎหมาย จริยธรรม ไม่สนับสนุนการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สนิ ทัง้ กายภาพและทางปัญญา และต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผสู้ นับสนุนบริษทั อันได้แก่ ลูกค้าผูซ้ อื้ , ลูกค้าผูข้ าย, พนักงาน, ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนสังคมและชุมชน ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยพัฒนาการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ยานพาหนะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตของบริษัทด้วยระบบ SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) ซึ่งขยายผลการ
พัฒนาไปสู่ supply chain ด้วย บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคารโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ตลอดจนด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ด้วย
ระบบ STARS Plan (Stanley Total Ability Rating System Plan)
ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้เป้าหมายของบริษทั บรรลุผล เจริญเติบโตไปกับอุตสาหกรรมมยานยนต์อย่างต่อเนือ่ ง และ
ในปี 2555 อุตสาหกรรมยานยนต์มยี อดขายและผลิตรถยนต์สงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ บริษทั ได้เปิดโรงงานผลิตโคมไฟ Lamp 7 ซึง่ เป็นโรงงาน
ที่ประหยัดพลังงาน โดยการใช้หลอดไฟ LED ทั่วทั้งโรงงาน รวมทั้งการใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำที่สามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่

การด�ำเนินงานด้านการปรับปรุงการผลิต ด้วย
กิจกรรม SNAP

จากปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารขององค์กรในฐานะผู้ผลิต บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า , สร้างมูลค่าเพิ่ม
SNAP Report
ให้กับสินค้า โดยใช้กิจกรรม SNAP ( Stanley New Approach for
higher Productivity) คือ รูปแบบการผลิตรูปแบบใหม่ของสแตนเลย์เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการท�ำกิจกรรมโดยใช้ระบบการผลิต
แบบโตโยต้าเป็นต้นแบบ ลงมือปฏิบัติจริงทุกพื้นที่ ทุกกระบวนการผลิต มีการก�ำหนดนโยบาย ค่าเป้าหมาย (KPI) ของการปรับปรุงในด้าน
ต่างๆ อย่างชัดเจน และมีการทบทวนแผนทุกปีให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ โดยจัดตั้งฝ่าย Office of SNAP Promotion ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท (Supplier) รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ เทคนิคการผลิต รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปรับปรุง กิจกรรมที่ด�ำเนินการ มีดังต่อไปนี้
1. SNAP Player Training School คือ การฝึกอบรมพนักงานบริษัทให้เป็นนักปรับปรุง (Player) ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติพื้นที่
จริง ระยะเวลา 5 เดือน เนื้อหาเริ่มตั้งแต่การสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน การเป็นผู้น�ำและการก�ำจัดความสูญเปล่า (Muda) ในทุก
ด้าน ปัจจุบันมีนักปรับปรุง (Player) 19 รุ่น จ�ำนวน 456 คน
นอกจากนี้มีการอบรม “SNAP Trainer Level Up” เพื่อสร้างวิทยากรภายในบริษัท เป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานมา
เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพต่อไป
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SNAP Trainer Level Up

2. SNAP Benkyokai คือ การสอนทฤษฎี และเทคนิคการปรับปรุงต่างๆ ให้กับ SNAP Leadership Members เป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่อน�ำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง
3. SNAP Genba Kaizen คือ การปรับปรุง ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยทีม SNAP Leadership Members ของโรงงาน ร่วมกับทีม
งาน Office of SNAP Promotion ท�ำการค้นหาความสูญเปล่า (Muda) ในพื้นที่จริง และร่วมกันปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกเดือน
4. SNAP Supplier คือ กิจกรรมการปรับปรุงเพื่อยกระดับด้าน QCD ของ Supplier จากแนวความคิดที่ว่า “บริษัทจะไม่สามารถ
พัฒนาได้เต็มที่หาก Supplier ไม่มีการปรับปรุงงาน” เป็นการอบรมให้ความรู้ และค�ำแนะน�ำแก่ Supplier พร้อมทั้ง ด�ำเนินการค้นหาความ
สูญเปล่า (Muda) ในพื้นที่จริง และร่วมกันปรับปรุง
5. SNAP for In-Direct Training เป็นหลักสูตรส�ำหรับพนักงานในส�ำนักงาน เน้นการปรับปรุงงานในรูปแบบเชิงเส้นเชื่อมโยงการ
ท�ำงานกับการผลิตในโรงงานมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Flow Process Chart, Flow Diagram, Makigami (Roll Paper Analysis)
เป็นต้น
ส�ำหรับกิจกรรมที่มีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในโรงงานมีดังนี้
1. SNAP Report คือ การรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมการปรับปรุง (KPI) ของโรงงาน พร้อมทั้งการน�ำเสนอตัวอย่างการปรับปรุง
ต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติจริง ให้กับผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกๆ เดือน
2. SNAP Mieruka คือ การน�ำเสนอการปรับปรุงแบบเชิงเส้น โดยจะเน้นให้สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา (Visual Management)
โดยน�ำเสนอทุกๆ สัปดาห์ ให้กับ SNAP Leadership Member และผู้บริหาร แล้วน�ำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นๆ
3. SNAP Leader Conference เป็นการถ่ายทอดนโยบายที่ได้รับจากฝ่ายบริหารหรือ Comment ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆให้
กับ Leadership SNAP Members ให้รับทราบและน�ำไปกระจายลงสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการร่วมแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
หาแนวทางในการปฏิบัติด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอื่นๆ บริษัทเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านความคิด
และน�ำเสนอการปรับปรุงงานในด้านต่างๆ อาทิ เช่น Kaizen, 5ส, QCC เป็นต้น มีการให้รางวัลส�ำหรับพนักงานที่ท�ำการปรับปรุงเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแข่งขันประกวดผลงาน Challenge Prize Award ซึ่งจะมีคณะกรรมการจากหลายๆ ส่วนงานเข้าร่วมเพื่อ
พิจารณา การตัดสิน และมอบเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตรให้ แก่ “ผลงานที่ดีเด่น” รวมทั้งผลักดัน กระตุ้นให้ทุกคนเห็นความส�ำคัญ
ในการปรับปรุงเพื่อขจัดความสูญเปล่าให้หมดไปจากองค์กร

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย

2. การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และด้านพลังงาน
บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยประกอบด้วย ตัวแทนจากฝ่าย
บริหาร และตัวแทนจากพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่วาง
นโยบายและแผนการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และด้านพลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมี
แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ท�ำหน้าที่ผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบ ตลอดจนหาแนวทางฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ครอบคลุมทั้งด้านปฎิบัติตาม
มาตรฐาน ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 บริษัทก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการควบคุม การใช้ทรัพยากรน�้ำ และ
ยกระดับการก�ำจัดกากอุตสาหกรรม โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
การจัดการด้านน�้ำ บริษัทได้จัดสร้างโรงบ�ำบัดน�้ำเสียแบบระบบรวม โดยน�้ำเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบ�ำบัด ซึ่งจากการ
ตรวจวัดค่าน�้ำ ได้มาตรฐาน สามารถน�ำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ห้องน�้ำ (ชักโครก) และรดน�้ำต้นไม้
ปัจจุบัน โรงงาน Lamp 7 ได้น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตพ่นสี และ เป็นน�้ำใช้ในห้องน�้ำ (ชักโครก) ส�ำหรับโรงงานผลิตอื่นๆ อยู่ในระหว่าง
ปรับเพื่อน�ำน�้ำบ�ำบัดนี้เข้าไปใช้
บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ท�ำกิจกรรมลดการใช้น�้ำ จัดท�ำป้ายชี้บ่งในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ประหยัดน�้ำ ในทุกพื้นที่ มีการ
ก�ำหนดวิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ อย่างชัดเจน มีการแสดงข้อมูลให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และท�ำการตรวจสอบ
ซ่อมบ�ำรุง และปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อการใช้น�้ำให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดน�้ำตามมาตรฐาน
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการด�ำเนินงานด้านลดค่าใช้จา่ ยน�ำ้ ใช้ โดยการกรองน�ำ้ ใช้เองเป็นหลัก ทีผ่ า่ นมาแหล่งน�ำ้ ใช้ในบริษทั มาจาก การ
ประปาส่วนภูมิภาค และ น�้ำบาดาล ปัจจุบันบริษัทได้ก่อสร้างโรงกรองน�้ำ (Water Treatment Plant) และซื้อน�้ำดิบจากการประปานครหลวง
ซึ่งท�ำให้ลดการใช้น�้ำบาดาล และน�้ำประปาลงได้ อีกทั้งต้นทุนค่าน�้ำก็ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ปัจจุบนั บริษทั เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการนำ�้ ในโรงงานอุตสาหกรรม” ของอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
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การก�ำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัทได้ผลักดันให้
เกิด กิจกรรมลดการเกิดกากอุตสาหกรรมที่ส่งก�ำจัด มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยเน้นน�ำมา Reuse & Recycle หรือ
ก�ำจัดโดยก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ
จัดกิจกรรมการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Committee Patrol) ทุกเดือน เพื่อชี้จุดและ
น�ำเสนอแนวทางการปรับปรุง
การด�ำเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มอื่ น ๆ
ได้แก่ เสียง กลิน่ สารเคมีอนั ตราย บริษทั ยังคงมีการตรวจสอบ
อย่างสม�ำ่ เสมอทัง้ จากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและจากผูบ้ ริหาร
ตลอดจนหน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความปลอดภัย
ไม่มผี ลกระทบทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั โดยผลการตรวจ
สอบทัง้ คุณภาพน�ำ้ ทิง้ อากาศจากปล่อง และระดับเสียง อยูใ่ น
ระดับมาตรฐาน และมีการรณรงค์ให้ความรู้ จัดฝึกอบรมแก่
พนักงาน เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานของบริษัท และการปราศจาก
ความขัดแย้งกับชุมชน

ด้านความปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท คือ ก�ำหนดให้
ความปลอดภัยในการท�ำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับ
แรกในการปฎิบัติงานของพนักงานทุกคน และพนักงานต้อง
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
สินทรัพย์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ โดยบริษัทจะให้การสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการ
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาและ การประเมินอันตราย
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 บริษัทได้จัดท�ำ ค�ำมั่นสัญญาด้านความ
ปลอดภัย ดังนี้ “สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานต้อง
มาเป็นอันดับแรก จะส่งเสริมกิจกรรมอย่างจริงจัง” โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันและรองรับการเกิดอุบัติเหตุในงาน สนับสนุน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลด้วย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ ด้าน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง คณะผูบ้ ริหารท�ำการตรวจติดตาม
และประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการ
รณรงค์ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนอกงาน ได้แก่ การลดอุบัติเหตุ
จากการใช้รถใช้ถนน

กิจกรรมโรงงานสีเขียว

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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กิจกรรมด้านความปลอดภัยในปี 2555 เป็นดังนี้
1. จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน
และได้เพิ่มการจัดท�ำ คู่มือความปลอดภัยส�ำหรับผู้รับเหมาภายนอก (งานก่อสร้าง
ต่อเติม ซ่อมบ�ำรุง) ครอบคลุมเรือ่ งข้อก�ำหนดของบริษทั และกฎหมายเกีย่ วกับความ
ปลอดภัย และจัดการอบรมให้กับหัวหน้างานของบริษัทผู้รับเหมา อีกด้วย

กิจกรรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

2. จั ด ท�ำโปรแกรมประเมิ น ความเสี่ ย ง SHE Program
(Safety Health Environment Management System) เพือ่ เป็นฐาน
ข้อมูล มีสว่ นช่วยในการท�ำและรวบรวมข้อมูลความเสีย่ งในทุกพืน้ ที่
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
3. กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคกลางวันและกลางคืน
และการซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น สารเคมีรั่วไหล เพื่อให้
มีความพร้อมด้านการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ให้เข้ามาร่วม
สังเกตุการณ์ด้วย

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
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เป้าหมาย 8,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
ที่ปลอดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

จากการด�ำเนิ น งานด้ า นความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ตลอดระยะเวลา
ทีด่ �ำเนินการ ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุในงานของ
พนักงานจนถึงขั้นเสียชีวิต และบริษัทได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ระดับประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ.
2555 นับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 9 และได้รบั การรับรองระบบความปลอดภัย
OHSAS 18001:2007 ทั้งนี้โครงการที่เป็น
เป้าหมายของบริษัทคือ การท�ำงานที่ปลอด
จากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 8 ล้านชั่วโมง

ด้านพลังงาน

บริษัทก�ำหนดนโยบายด้านพลังงานประจ�ำปี 2555 คือ “สร้างระบบควบคุมการใช้พลังงาน ส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานแบบ
มีส่วนร่วม” โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง 1% จากปีที่แล้ว ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) จากการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วยังช่วยในด้านลดต้นทุนของบริษัทได้อีกด้วย
บริษัทจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในวันหยุด 1 วันในทุกเดือน ซึ่งด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน โดยสามารถลดการ
ใช้ไฟฟ้าในปี 2555 ได้รวม 925,021.50 kWh
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี บริษัทจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน (SEE week - Safety
Environment and Energy week) โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอนุรักษ์พลังงาน มีการท�ำกิจกรรมร่วมกับพนักงาน และเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและชุมชนเข้าร่วมงาน
ดังกล่าวด้วย ในปี 2555 บริษัทจัดงานใน concept “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษ์พลังงาน”

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

บริษทั มีเป้าหมายการจัดการด้านพลังงาน โดยจะจัดท�ำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) และ เตรียมงานเพือ่ รองรับ
การประเมินมาตรฐานอาคารรักษ์พลังงานโลก LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

3. การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้านพนักงาน

บริษัทให้ความส�ำคัญกับพนักงานโดยถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโตของบริษัท ดังนั้นพนักงานจะต้องมีสิทธิทั้งตาม
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ควรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดท�ำระบบ STARS Plan
(Stanley Total Rating System Plan) ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างบริหารงานบุคคล ที่ครอบคลุม 6 ระบบ คือ ระบบล�ำดับขั้น ระบบต�ำแหน่ง
ระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้าง และ ระบบพัฒนาความสามารถ โดยมีปรัชญาการด�ำเนินงาน 3 ประการ คือ ความ
ยุติธรรม ความเหมาะสม และ เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของหลักนิยมความสามารถ ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
ฉบับสมบูรณ์ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการด�ำเนินงานด้านพนักงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การจ้างงาน บริษัท ค�ำนึงถึงการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกจ้างหรือเลือกปฎิบัติในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ
ความคิดเห็นทางการเมือง, ความพิการ หรือ การเจ็บป่วยด้วยโรคทีย่ งั สามารถท�ำงานได้ คงมีแต่การพิจารณาคุณสมบัตผิ สู้ มัครงานให้เหมาะ
สมกับลักษณะงาน ไม่มีนโยบายใช้ให้แรงงานเด็ก และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ที่เป็นการจ้างงานหรือมอบหมายงานที่ไม่สมัครใจโดยใช้
วิธีการหรืออ้างเหตุผลเพื่อลงโทษ ข่มขู่ หรือการยึดบัตรประจ�ำตัวและด้วยวิธีอื่นๆ
ค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัท ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด เงินช่วยเหลือค่าอาหาร ส�ำหรับพนักงานทีท่ �ำงานล่วงเวลาและออกไปปฎิบตั งิ านภายนอก เงินช่วยเหลือ ค่ากะ นอกจาก
นี้บริษัทมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจกับพนักงาน ได้แก่ เบี้ยขยัน เงินโบนัส เงินรางวัลผลรวมการมาท�ำงานปี ส�ำหรับพนักงานที่
ลา หรือ หยุดงานไม่เกินจากที่บริษัทก�ำหนด บริษัทก�ำหนดวันจ่ายค่าตอบแทนที่แน่นอน และไม่เคยมีการเลื่อนหรือจ่ายเงินล่าช้า
ประเภทพนักงานของบริษทั แบ่งเป็น พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน พนักงานทีม่ กี �ำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และพนักงาน
ที่มีสัญญาจ้างเป็นพิเศษ โดยจ�ำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม บริษทั ให้ความส�ำคัญในด้านสิทธิมนุษยชนกับพนักงาน โดย
มีการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล มีหลักเกณฑ์ในการปรับเลือ่ นต�ำแหน่งและการก�ำหนดค่าจ้างอย่างเหมาะสมจัดสถานทีท่ �ำงานให้มคี วาม
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและอาชีวอนามัย ให้สทิ ธิในการร้องทุกข์และการเสนอความคิดเห็น โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่ กล่อง
รับความคิดเห็น ผ่านทางหัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าทีแ่ ผนกแรงงานสัมพันธ์ ทัง้ นี้ ไม่มสี หภาพแรงงานทีบ่ ริษทั คงมีแต่คณะกรรมการสวัสดิการ
เป็นตัวแทนของพนักงานทีม่ าจากการเลือกตัง้ ซึง่ มีสว่ นร่วมกับผูบ้ ริหารในด้านสวัสดิการและเรือ่ งทีจ่ ะมีผลกระทบต่อพนักงาน อย่างต่อเนือ่ ง
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บริ ษั ท จั ด ให้ มีส วัส ดิก ารต่างๆ
ได้แก่ การลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี และ
การลาหยุดต่างๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลของพนักงานและครอบครัว,
การตรวจสุขภาพ, เครื่องแบบพนักงาน,
ของขวัญวันเกิด, ของขวัญปีใหม่ และ
การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ คคลธรรมดาให้
พนักงาน รวมถึงการจัดให้มีสถานที่ให้
พนักงานได้ออกก�ำลังกาย และพักผ่อน
ร้านค้าสะดวกซื้อ อย่างเพียงพอ
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง จั ด กิ จ ก ร ร ม
สันทนาการและกิจกรรมตามประเพณี
และศาสนา ได้แก่ การท่องเที่ยวเป็น
หมู ่ ค ณะของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และ
งานเลี้ ย งปี ใ หม่ กิ จ กรรมเทศกาล
สงกรานต์ การท�ำบุญเทศกาลเข้าพรรษา
การท�ำบุญปีใหม่
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คณะกรรมการบริหาร
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การตรวจสุขภาพประจ�ำปี

ผลิตภัณฑ์ของ
ไทยสแตนเลย์

แนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
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สวัสดิการของขวัญวันเกิด

กิจกรรมตามเทศกาล และการท�ำบุญปีใหม่

การติดต่อสื่อสารกับพนักงาน บริษัทส่งเสริมช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสารกับพนักงาน ซึ่งได้แก่ ข่าวสารประจ�ำสัปดาห์ Monday Meeting, บอร์ดกิจกรรมและข่าวสาร, เสียงตามสาย, ระบบ Intranet, การจัดเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานสัมพันธ์ประจ�ำทุกหน่วยงาน ส�ำหรับเป็นช่อง
ทางให้กบั พนักงานได้ตดิ ต่อสอบถาม ทัง้ นีพ้ นักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามกล่องรับการแสดงความคิดเห็นซึง่ มีอยูท่ วั่ ไป หรือผ่าน
ทางตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการได้
การพัฒนาบุคคลากร ตามระบบ STARS Plan (Stanley Total Rating System Plan) พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนา ทั้งทางด้านเพิ่มทักษะวิชาชีพ, ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพัฒนาอารมณ์และจิตใจ รวมถึง
โครงการยกระดับความรูค้ วามสามารถของพนักงานระดับผูจ้ ดั การ MDP, Mini MBA โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมทัง้ ภายในบริษทั และภายนอก
บริษัท อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานไปฝึกงาน และฝึกอบรมที่ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ในปี 2555 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศ จ�ำนวน 2,519 คน จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม 31.20 ชั่วโมงต่อคน และ
มีการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 19 คน โดยบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2555

ฝึกอบรมทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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ฝึกอบรมทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน

รับรางวัลการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

การตรวจสอบคุณภาพ

การด�ำเนินงานด้านผู้บริโภค

ในฐานะผูผ้ ลิตอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์ บริษทั ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพ และคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค บริษัทมีหน่วยงาน
รับประกันคุณภาพ ที่ตรวจสอบคุณภาพ และรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟยานยนต์ มีการพบตัวแทนจ�ำหน่ายเพื่อให้
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และรับฟังความคิดเห็นข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัท

การพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

กิจกรรมพบผู้ตัวแทนจ�ำหน่ายหลอดไฟ

กิจกรรมของ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะ
สังคมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2555 มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมดังนี้
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1. กิจกรรมด้านการศึกษา
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2555 ในเขตจังหวัดปทุมธานี และเขตจังหวัดนครราชสีมา มีนกั เรียนได้รบั ทุนทัง้ สิน้ 1,314 คน
จาก 36 โรงเรียน มูลค่าทุนการศึกษารวม 1,170,000 บาท
- กิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องรายบุคคลระยะยาว ภายใต้ชื่อ Outshining Fund เป็นการให้ความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จนจบระดับปริญญาตรีเป็นรายบุคคล โดยด�ำเนินโครงการตั้งแต่
ปี 2544 ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ 28 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีงานท�ำแล้ว 3 คน ดังนี้ 1. นางสาวอธิจิตร ปัตเนตร
จบจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบนั ท�ำงานที่ บริษทั ซี.ไอ.กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) 2. นายอุปถัมภ์ ค�ำซือ่
จบจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปัจจุบัน ท�ำธุรกิจส่วนตัว และ 3. นางสาวชลธิชา อิ่มเย็น จบจาก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรตินยิ มอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ )
ปัจจุบันท�ำงานที่ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
- กิจกรรมมอบหนังสือห้องสมุดแก่โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจ�ำปี 2555 และทุกโรงเรียนที่เคยได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 84 โรงเรียน มูลค่า 600,000 บาท
- กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วยการสนับสนุนกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest และการแข่งขันหุ่นยนต์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มูลค่ารวม
250,000 บาท
- กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา มูลนิธิฯ มีเป้าหมายมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทุกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี โดยในปี 2555 ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ 40 โรงเรียน และได้มอบของเล่นเสริมทักษะส�ำหรับเด็กเล็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนพรัตน์,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี มูลค่ารวม 447,000 บาท
- กิจกรรมคืนโรงเรียนให้น้อง เป็นกิจกรรมฟื้นฟูต่อเนื่องให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน�้ำท่วมในปี 2554 พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 8 โรงเรียน มูลค่า 2,700,000 บาท
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) 
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2. กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มู ล นิ ธิ
สแตนเลย์ ป ระเทศไทยมุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ท้ อ งถิ่ น และพนั ก งานสแตนเลย์
มีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมมอบ ถังขยะ แก่
เทศบาลต�ำบลบ้านกลาง เทศบาลต�ำบลคูขวาง
และอบต.สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี มูลค่า
105,000 บาท
3. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านองค์กร
สาธารณะกุศลต่างๆ โดยเป็นการมอบสิ่งของ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยโรคเอดส์ วั ด พระบาทน�้ ำ พุ
จ. ลพบุรี และ เด็กพิการทางสมอง จาก สมาคม
รวมปั ญ ญาคนพิ ก าร จ.นนทบุ รี รวมมู ล ค่ า
140,000 บาท

การด�ำเนินกิจกรรมทัง้ ด้านการพัฒนาปรับปรุงการผลิต กิจกรรมด้านความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม พลังงาน กิจกรรมด้านพนักงาน
และกิจกรรมพัฒนาสังคมของมูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทย ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งควบคูก่ บั การด�ำเนินงานด้านธุรกิจ เป็นไปตาม
หลักปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มสแตนเลย์ ที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และให้ความส�ำคัญและ
ให้คุณค่ากับผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
เร�ยนทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
ครบถวนและเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนอิสระกํากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบ
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
งบการเงินของบริษัท ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยใน
การตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส อบบัญชีไดปรากฎในรายงานของผูส อบบัญชีซงึ่ ไดแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนีแ้ ลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของบริษัท
ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของแลว

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร
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นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดรบั การแตงตัง้ โดยมติทปี่ ระชุม คณะกรรมการบริษทั
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”
ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย นายกฤษดา วิศวธีรานนท เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย
ตั้งพูลสินธนา และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุดใจ ศรีเฟองฟุง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามขอบเขต หนาที่ และ ความรับผิดชอบตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2556 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดย 4 ครั้งเปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวย และ 4 ครั้งเปนการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกทานเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง มีกิจกรรมหลักดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจําปกอ นนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยรับฟงคําชีแ้ จงจากฝายบริหาร
และผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหนาที่และความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ ของฝาย
ตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ และ เหมาะสม
สอบทานขอมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจําป ตามแผนงาน
ที่ไดอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม และ
มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได โดยผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษทั ฯ มีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อยางเพียงพอ และ เหมาะสม
สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของอื่น ๆ กับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญใน
เรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และ ขอกําหนด ดังกลาว
สอบทาน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความ ขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว ซึ่งในปที่ผาน
มาบริษัท มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจ ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็น
วารายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของที่มีสาระสําคัญไดเปดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีวามเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทีส่ มเหตุ
สมผลและเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน ผูสอบบัญชีประจําปบัญชี 2556 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ใหขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระและ
ความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็นควรเสนอแตงตั้ง
นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นางสาววราภรณ วรธิติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
และ/หรือ นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 ในนาม บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 เนื่องจากเห็นวา
- มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีตลอดมา
- สํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท / ผูบริหาร / ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
- คาตอบแทนมีความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นวาการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556
ที่ผานมาเปนไปภายใตระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกตองครบถวนและ
เชื่อถือได มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ ขอกําหนดตางๆรวมทั้งการเปดเผยขอมูลใหหนวยงานกํากับดูแลตางๆอยางถูกตอง มีการปฏิบัติ
งานที่สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

(นายกฤษดา วิศวธีรานนท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว นไดเสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการ
เงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ
ผลการดําเนินงานทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว นได
เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อุณากร พฤฒิธาดา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  27

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
µÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

6

1,706,831,055

1,707,851,632

1,706,831,055 1,707,851,632

7
8
9

109,704,902
2,034,445,035
844,326,647
35,804,368
7,224,223

198,849,700
1,546,358,261
848,394,251
35,804,368
11,523,481

109,704,902 198,849,700
2,034,445,035 1,546,358,261
844,326,647 848,394,251
35,804,368
35,804,368
7,224,223
11,523,481

4,738,336,230

4,348,781,693

4,738,336,230 4,348,781,693

475,826,519
139,859,738
5,905,057,348
465,263,346
19,840,167

417,868,654
146,267,138
4,574,302,530
437,255,701
100,051,417

57,176,689
57,176,689
139,859,738 146,267,138
5,905,057,348 4,574,302,530
465,263,346 437,255,701
19,840,167 100,051,417

7,005,847,118

5,675,745,440

6,587,197,288 5,315,053,475

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบ
กําหนด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ
สินคาคงเหลือ สุทธิ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

10
11
12
13
14

11,744,183,348 10,024,527,133 11,325,533,518 9,663,835,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 36 ถึง 70 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
µÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
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ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

564,389,044
300,625,020
235,633,141
130,841,491
234,080,227
38,639,703
246,249,796

497,327,992
156,621,051
321,752,198
186,129,113
62,278,044
192,185,048

564,389,044
300,625,020
235,633,141
130,841,491
234,080,227
38,639,703
246,249,796

497,327,992
156,621,051
321,752,198
186,129,113
62,278,044
192,185,048

1,750,458,422

1,416,293,446

1,750,458,422

1,416,293,446

131,762,100

111,670,710

131,762,100

111,670,710

131,762,100

111,670,710

131,762,100

111,670,710

1,882,220,522

1,527,964,156

1,882,220,522

1,527,964,156

17

383,125,000

383,125,000

383,125,000

383,125,000

17
17

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

19

38,312,500
9,071,206,974
(134,931,648)

38,312,500
7,678,162,011
(107,286,534)

38,312,500
8,510,045,496
7,580,000

38,312,500
7,205,963,512
4,220,000

9,861,962,826

8,496,562,977

9,443,312,996

8,135,871,012

11,744,183,348

10,024,527,133

11,325,533,518

9,663,835,168

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
- บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
คาใชจายคางจาย

26
26
15

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงาน
หลังออกจากงาน

16

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 76,625,000 หุน
มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 76,625,000 หุน
มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 36 ถึง 70 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  29
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีนี้สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

งบกําไรขาดทุนที่แสดงเงิน
ลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
- เงินปนผลรับ
- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ
- อื่นๆ
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายที่เกิดจากเหตุการณอุทกภัย สุทธิ

24, 26
22

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

11,334,990,293 7,800,988,244 11,334,990,293 7,800,988,244
(8,796,587,934) (6,477,658,518) (8,796,587,934) (6,477,658,518)
2,538,402,359 1,323,329,726 2,538,402,359 1,323,329,726

10, 11
20

24,229,182
20,550,869
201,943,324

22
22
21

2,785,125,734
(547,812,041)
(254,958,373)
(35,294,401)

63,488,033
19,003,330
222,188,418

69,210,225
20,550,869
201,943,324

104,596,785
19,003,330
222,188,418

1,628,009,507 2,830,106,777 1,669,118,259
(402,787,251) (547,812,041) (402,787,251)
(228,739,509) (254,958,373) (228,739,509)
(162,138,468) (35,294,401) (162,138,468)

รวมคาใชจาย

(838,064,815) (793,665,228) (838,064,815) (793,665,228)

กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

1,947,060,919
133,944,022

10

834,344,279 1,992,041,962
139,722,439
-

875,453,031
-

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

2,081,004,941 974,066,718 1,992,041,962 875,453,031
(458,093,678) (247,480,617) (458,093,678) (247,480,617)

กําไรสุทธิสําหรับป

1,622,911,263

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสําหรับปี
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1,533,948,284

627,972,414

23
21.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 36 ถึง 70 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
30

726,586,101

9.48

20.02

8.20
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊáµ¹àÅÂ¡ÒÃä¿¿‡Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨

สําหรับปีนี้สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,622,911,263

726,586,101

1,533,948,284

627,972,414

11

3,360,000

(400,000)

3,360,000

(400,000)

10

(31,005,114)

28,036,736

-

-

(27,645,114)

27,636,736

3,360,000

(400,000)

1,595,266,149

754,222,837

1,537,308,284

627,572,414

หมายเหตุ
กําไรสุทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของ
บริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 36 ถึง 70 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  31

32

 รายงานประจําป 2555
38,312,500 9,071,206,974
38,312,500 7,449,618,260
- 726,586,101
- (498,042,350)
38,312,500 7,678,162,011

383,125,000 504,250,000
383,125,000 504,250,000
383,125,000 504,250,000

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย

(107,286,534) 8,496,562,977

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 36 ถึง 70 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,220,000 (111,506,534)

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

(134,923,270) 8,240,382,490
27,636,736
754,222,837
- (498,042,350)

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

4,620,000 (139,543,270)
(400,000)
28,036,736
-

(134,931,648) 9,861,962,826

(107,286,534) 8,496,562,977
(27,645,114) 1,595,266,149
- (229,866,300)

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

7,580,000 (142,511,648)

4,220,000 (111,506,534)
3,360,000 (31,005,114)
-

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

18

18

38,312,500 7,678,162,011
- 1,622,911,263
- (229,866,300)

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน
บาท

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

383,125,000 504,250,000
-

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคายุติธรรม
ผลตางจาก
รวม
กําไรสะสม
ของเงินลงทุน การแปลงคา องคประกอบอื่น
สวนเกิน
สํารอง
ยังไมได
ในหลักทรัพย
งบการเงิน
ของสวนของ
มูลคาหุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
เผื่อขาย ของบริษทั รวม
ผูถือหุน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
µÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ทุนที่ออก
และชําระแลว
บาท
หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

504,250,000
504,250,000

383,125,000
383,125,000

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย

4,220,000

4,620,000
(400,000)
-

7,580,000

4,220,000

4,620,000
(400,000)
-

7,580,000

4,220,000
3,360,000
-

8,135,871,012

8,006,340,948
627,572,414
(498,042,350)

9,443,312,996

8,135,871,012
1,537,308,284
(229,866,300)

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 36 ถึง 70 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,205,963,512

7,076,033,448
627,972,414
(498,042,350)

8,510,045,496

4,220,000
3,360,000
-

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

38,312,500

38,312,500
-

38,312,500

7,205,963,512
1,533,948,284
(229,866,300)

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

504,250,000

383,125,000

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

38,312,500
-

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

18

18

504,250,000
-

383,125,000
-

รวมสวนของ
ผูถือหุน
บาท

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผลจาย

สวนเกิน
มูลคาหุน
บาท

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

ทุนที่ออก
และชําระแลว
บาท

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

กําไรสะสม
สํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคายุติธรรม
รวม
ของเงินลงทุน องคประกอบอื่น
ยังไมได
ในหลักทรัพย
ของสวนของ
จัดสรร
เผื่อขาย
ผูถือหุน
บาท
บาท
บาท

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
µÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  33

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
µÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

2,081,004,941

974,066,718

1,992,041,962

875,453,031

12
13
20
10

752,484,683
109,018,826
(34,483,366)
(133,944,022)

639,865,452
105,733,614
(83,862,656)
(139,722,439)

752,484,683
109,018,826
(34,483,366)
-

639,865,452
105,733,614
(83,862,656)
-

10
11
11
11
8

(24,229,182)
(3,038,396)
1,613,500
165,535
(794,180)

(63,488,033)
(4,183,586)
5,000,000
4,161,447

(44,981,043)
(24,229,182)
(3,038,396)
1,613,500
165,535
(794,180)

(41,108,752)
(63,488,033)
(4,183,586)
5,000,000
4,161,447

21

-

50,476,685

-

50,476,685

9
16

(9,679,369)
21,167,640
(129,913)

16,012,625
19,750,860
285,579

(9,679,369)
21,167,640
(129,913)

16,012,625
19,750,860
285,579

2,759,156,697

1,524,096,266

2,759,156,697

1,524,096,266

(488,349,800)
13,746,973
4,299,258
4,808,692
67,061,052
144,003,969
(49,165,525)
(55,401,611)
(23,638,341)
54,064,748
(1,076,250)

(91,285,848)
(330,549,073)
(6,723,836)
(6,287,388)
(4,441,599)
(35,086,626)
120,221,942
26,091,097
(23,432,279)
84,641,152
(370,565)

(488,349,800)
13,746,973
4,299,258
4,808,692
67,061,052
144,003,969
(49,165,525)
(55,401,611)
(23,638,341)
54,064,748
(1,076,250)

(91,285,848)
(330,549,073)
(6,723,836)
(6,287,388)
(4,441,599)
(35,086,626)
120,221,942
26,091,097
(23,432,279)
84,641,152
(370,565)

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
- รับดอกเบี้ย
- จายภาษีเงินได

2,429,509,862
33,072,616
(224,013,451)

1,256,873,243
83,073,404
(552,717,556)

2,429,509,862
33,072,616
(224,013,451)

1,256,873,243
83,073,404
(552,717,556)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,238,569,027

787,229,091

2,238,569,027

787,229,091

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับป
รายการปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับป
เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคา
- คาตัดจําหนาย
- ดอกเบี้ยรับ
- สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
- รายไดเงินปนผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทรวม
- เงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการขายอุปกรณ
- คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
- ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือที่เสียหายจาก
เหตุการณอุทกภัย
- คาเผื่อสินคาลาสมัยและคาเผื่อมูลคาสุทธิ
ของสินคาคงเหลือที่จะไดรับตํ่ากวาราคาทุน
- ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
- ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- สินคาคงเหลือ
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
- เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้อื่น
- บริษัทอื่น
- เจาหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- เงินรับลวงหนาจากลูกคา
- คาใชจายคางจาย
- จายคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน

16

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ã¹Ë¹ŒÒ 36 ¶Ö§ 70 à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé
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 รายงานประจําป 2555

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
µÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินจายลวงหนาคาเครื่องจักร
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินปนผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทรวม
- เงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนด
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนด

14

11
10
11
7
7

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

(2,048,144,517) (1,965,825,861) (2,048,144,517) (1,965,825,861)
(75,402,558)
(75,402,558)
6,136,427
9,137,947
6,136,427
9,137,947
2,467,956
4,014,005
2,467,956
4,014,005
7,988,365
7,988,365
44,981,043
24,229,182
(136,656,471)
198,849,700
(109,704,902)

41,108,752
63,488,033
(153,595,885)
560,985,995
(198,849,700)

44,981,043
24,229,182
(136,656,471)
198,849,700
(109,704,902)

41,108,752
63,488,033
(153,595,885)
560,985,995
(198,849,700)

(2,009,853,217) (1,714,939,272) (2,009,853,217) (1,714,939,272)
18

(229,866,300)

(498,042,350)

(229,866,300)

(498,042,350)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(229,866,300)

(498,042,350)

(229,866,300)

(498,042,350)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

(1,150,490) (1,425,752,531)
1,707,851,632 3,133,889,742
129,913
(285,579)

(1,150,490) (1,425,752,531)
1,707,851,632 3,133,889,742
129,913
(285,579)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

1,706,831,055

1,707,851,632

1,706,831,055

1,707,851,632

27,735,169

64,574,712

27,735,169

64,574,712

รายการที่ไมกระทบเงินสด
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร อุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งและประกอบกิจการ ในประเทศไทย
และมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียน คือ 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
12000 บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายหลอดไฟ อุปกรณสองสวางยานยนต และแมพิมพ
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินมีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนเงินลงทุน ในหลักทรัพย
เผื่อขายที่รับรูดวยมูลคายุติธรรมซึ่งไดอธิบายในนโยบายการบัญชีในสวนที่เกี่ยวของ
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติ และตองเปดเผย
เรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือ ความซับซอน หรือ เกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินใน
หมายเหตุฯ 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ปนภาษาไทย ในกรณีทมี่ เี นือ้ ความขัดแยงกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

36
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และการปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และบริษัทยังไมไดนํามาถือ
ปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชมีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

เรื่องภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
เรื่องสวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่องความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่องภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด คาเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม
เรื่องภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการ
บัญชีใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดงั กลาวจะไมมผี ลกระทบทีเ่ ปนสาระสําคัญตองบการเงินทีน่ าํ เสนอ ยกเวนมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวของกับภาษีเงินได ซึ่งรวมถึงภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สิน
หรือสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายแก หรือไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษี โดย
ใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดยอางอิงจากผลแตกตางชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน และมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นดวยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หรือในงวดที่กิจการคาดวาจะตองจายชําระหนี้สินภาษีโดยใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใชอยูหรือที่คาดได
คอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน บริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอนหลัง ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2556 โดยประมาณตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
2

นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายลดลง
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย
ลานบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ
ลานบาท

34.39
98.89
(92.12)

34.39
15.16
20.11

(0.88)
28.50

(0.88)
-

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลสวนงานตามเกณฑการเสนอรายงานภายในเพื่อให
ผูบริหารใช บริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ผูบริหารของบริษัท
ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลกระทบเฉพาะการเปดเผยขอมูลของกิจการในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเทานั้น สําหรับการเปดเผยขอมูลสวนงาน เนื่องจากบริษัทดําเนินการเปนผูผลิตและจําหนายหลอดไฟ อุปกรณ
สองสวางยานยนต และแมพิมพ ซึ่งมีสถานประกอบการเพียงแหงเดียว รวมทั้งรายได สินทรัพย และผลกําไรของสวนงานแมพิมพ
ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากหลอดไฟและอุปกรณสองสวางยานยนต มีจํานวนไมถึงเกณฑปริมาณที่บริษัทตองแยกรายงานขอมูล
ของสวนงานดําเนินงาน นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานแมพิมพและ
สวนงานหลอดไฟและอุปกรณสองสวางยานยนต ในภาพรวมทั้งบริษัท ผูบริหารจึงเห็นวาการนําเสนอขอมูลของสวนงานดําเนิน
งานในปจจุบันเพียงพอและสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แลว
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2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชมีดังตอไปนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่องสิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอ รุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

เรื่องการเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ผูบ ริหารของบริษทั ไดประเมินและเห็นวาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
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นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.3

การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
บริษทั แปลงคารายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการและแปลงคาสินทรัพย
และหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจาก
การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ในระหวางป รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคาของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานในตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และ
เมือ่ มีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนัน้ ผลสะสมของผลตางจากการแปลงคาทัง้ หมดดังกลาวใหรบั รูเ ปนสวนหนึง่ ของรายการ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้น ในงบกําไรขาดทุน

2.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพ
คลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา ซึ่งไมไดใชเปนหลักประกัน

2.5

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของคาใชจายในการบริหาร
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นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.6

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน คาอากรขา
เขาและคาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวย
คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิต ซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ มูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใช
จายในการขาย บริษัทบันทึกคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน

2.7

เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่บริษัทถือหุนที่มีสิทธิออก
เสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใชวิธี
สวนไดเสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีสวน
เกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคา
เทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวม บริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปเวนแตบริษัทมีภาระผูกพัน
ในหนี้สินของบริษัทรวมหรือตองจายชําระหนี้แทนบริษัทรวม
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่บริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้นรายการ
ขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนรายการที่มีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันนั้นเกิด
การดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทรวมจะเปลี่ยนเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทรวมของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุฯ 10
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2.8

เงินลงทุนอื่น
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนดเงินลงทุน
เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุนโดยฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและจะทบทวนการจัดประเภทอยางสมํ่าเสมอ
- เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบ
กําหนด ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ก็จะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน
- เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงได แสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12
เดือนนับแตวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียนหรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปน
ที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงานจึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
- เงินลงทุนทั่วไปคือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเปนวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายวั ด มู ล ค า ในเวลาต อ มาด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม รายการกํ า ไรและรายการขาดทุ น ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอ
ซื้อที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อมีการขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการดอยคา ผลสะสมของมูลคา
ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกนําไปรวมอยูในงบกําไรขาดทุน โดยแสดงเปนรายการกําไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา
บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิทไี่ ดรบั จากการจําหนายเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนที่ถือไว
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2.9

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสือ่ มราคาคํานวณโดยวิธเี สนตรงเพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใชงานทีป่ ระมาณการไวของสินทรัพย
ดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด
อายุการใชงาน (ป)
อาคาร
สวนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชในโรงงาน
แมพิมพ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน

30
5 - 10
5 - 10
4
5
3-5

บริษัทมีการทบทวนอายุการใชงาน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
ตนทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยูใ นมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแ ยกเปนอีกสินทรัพยหนึง่ ตามความเหมาะสมเมือ่ ตนทุนนัน้
เกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ และจะ
ตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคา
ใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการ
จําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุน
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2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนโดยตรงในการไดมาและการดําเนินการให
โปรแกรมคอมพิวเตอรนนั้ สามารถนํามาใชงานไดตามประสงคโดยจะตัดจําหนายตามวิธเี สนตรงตลอดอายุประมาณการใหประโยชน
ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ป ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่
เกี่ยวของตามสัดสวนที่เหมาะสม
คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาครั้งแรกจะบันทึกรวมเปนตนทุนเมื่อไดมาซึ่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น คาใชจายสําหรับการดูแลและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
ตนทุนการออกแบบผลิตภัณฑ
ตนทุนซึ่งเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑใหมรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในจํานวนไมเกินตนทุนที่สามารถวัดมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือและเมื่อประเมินแลววาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จคอนขางแนนอนทั้งในทางพาณิชยและเทคโนโลยี ตนทุนการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนจะไมบันทึกเปนสินทรัพยในงวดถัดไป การตัดจําหนายรายจายที่เกิด
จากการออกแบบผลิตภัณฑจะเริ่มตั้งแตเมื่อเริ่มใชแบบผลิตภัณฑในการผลิตสินคาเพื่อการพาณิชย โดยคาตัดจําหนายคํานวณ
ตามวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากแบบผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 4 ป
2.11 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยและสินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการใชงานจํากัด จะมีการทบทวนการดอยคาเมือ่ มีเหตุการณหรือสถานการณบง ชีว้ า ราคา
ตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสงู กวามูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย
สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุม ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาไดเพือ่ วัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยซงึ่ รับรูร ายการ
ขาดทุนจากการดอยคาไปแลวจะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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2.12 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนพนักงานของบริษัทประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน
โครงการสมทบเงินเปนโครงการทีบ่ ริษทั จายเงินสมทบใหกับกองทุนทีแ่ ยกตางหากในจํานวนเงินทีค่ งที่ บริษทั ไมมภี าระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะตองจายเงินเพิม่ ถึงแมกองทุนไมมสี นิ ทรัพยเพียงพอทีจ่ ะจายชําระใหพนักงานทัง้ หมด
สําหรับการใหบริการของพนักงานทัง้ ในอดีตและปจจุบนั โครงการผลประโยชนเปนโครงการทีไ่ มใชโครงการสมทบเงิน ซึง่ จะกําหนด
จํานวนเงินผลประโยชนทพี่ นักงานจะไดรบั เมือ่ เกษียณอายุ ซึง่ จะขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน อายุ จํานวนปทใี่ หบริการ และคาตอบแทน
เปนตน
•

โครงการสมทบเงิน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบโดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงาน
และบริษัท และบริษัทไมมีภาระผูกพันที่จะจายเงินเพิ่มอีกเมื่อไดจายเงินสมทบไปแลว เงินสมทบจะถูกรับรูเปนคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ

•

โครงการผลประโยชน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษทั จัดใหมโี ครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพือ่ จายเงินใหแกพนักงานซึง่ เปนไปตามกฎหมายแรงงานไทยจํานวนเงิน
ดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนและจํานวนปที่พนักงานทํางานใหบริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หนีส้ นิ สําหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูใ นงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงานหักดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยโครงการ และปรับปรุงดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยงั ไมรบั รู ภาระผูกพันนี้คาํ นวณ
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ ดวยวิธคี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการไว ซึง่ มูลคาปจจุบนั ของโครงการผลประโยชนจะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ตองจายในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุล
เงินที่จะจายภาระผูกพันใหแกพนักงาน และมีวันครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพัน
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานเกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะรับรูเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมา
จากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป
และตามประมาณการทีน่ า เชือ่ ถือของจํานวนทีต่ อ งจาย ในกรณีทบี่ ริษทั คาดวาประมาณการหนีส้ นิ เปนรายจายทีจ่ ะไดรบั คืน บริษทั
จะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
2.14 การรับรูรายได
รายไดจากการขายประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาโดยเปนจํานวนเงินสุทธิจากเงินคืนและสวนลด โดย
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนไปใหผูซื้อแลว
รายไดจากการใหบริการแกลูกคารับรูเมื่อไดใหบริการแลว
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้น
2.15 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคางบริษัทมิได
บันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต คาใชจายภาษีเงินไดที่
แสดงในงบกําไรขาดทุนไดสะทอนถึงการไดรับสิทธิพิเศษของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2.16 การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และคณะกรรมการของบริษทั ไดอนุมตั กิ ารจายเงินปนผล
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2.17 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น
ทีถ่ อื ไวจนครบกําหนดและลูกหนีก้ ารคา หนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ าํ คัญทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเจาหนีก้ ารคาและ
เจาหนี้อื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
บริษทั ไดใชเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ ไดแกสญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพือ่ ปองกันความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาซึ่งเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ทําใหบริษัทจะไดรับหรือตองจายชําระเงินตราตางประเทศในอนาคตตามจํานวนและวันที่ที่ไดตกลงเปนการลวงหนา
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไร
ขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาจะบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา สวนเพิ่มหรือสวนลดที่เทากับสวนแตกตางระหวางอัตราแลก
เปลีย่ น ณ วันทีท่ าํ สัญญาและอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ดตกลงเปนการลวงหนาตามสัญญาจะตัดจําหนายตลอดอายุสญ
ั ญา ลูกหนีแ้ ละ
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งบริษัทเปนคูสัญญาไดแสดงไวในหมายเหตุฯ 25
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น ในระหวางปสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญของบริษัทมีดังนี้
อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท โดยสวน
ใหญอางอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยนั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงาน
โดยการขายหรือเลิกใช
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานภายหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานไทยมูลคา
ปจจุบนั ของประมาณการหนีส้ นิ คาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงานอายุคาํ นวณโดยใชสมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตรา
คิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผล
ตอประมาณการคาใชจายและหนี้สินคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน

4

การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทเพื่อ
สรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ตนทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษทั อาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หุน การคืนทุนใหแกผถู อื หุน การออก
หุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5

การนําเสนอขอมูลจําแนกตามสวนงาน
บริษัทดําเนินกิจการเปนผูผลิตและจําหนายหลอดไฟ อุปกรณสองสวางยานยนต และแมพิมพ บริษัทมิไดจัดทําขอมูลจําแนกตาม
สวนงานสําหรับธุรกิจแมพิมพซึ่งมีลักษณะแตกตางจากหลอดไฟและอุปกรณสองสวางยานยนต เนื่องจากยอดขายของสวนงาน
ดังกลาวคิดเปนเพียงรอยละ 2.52 ของยอดขายรวม (พ.ศ. 2555 : รอยละ 2.43 ของยอดขายรวม)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและเช็คที่ยังไมนําฝาก
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินคลังและตั๋วแลกเงิน

พ.ศ. 2556
บาท
878,917
94,569,886
62,897,051
1,548,485,201
1,706,831,055

พ.ศ. 2555
บาท
612,418
110,717,215
31,521,999
1,565,000,000
1,707,851,632

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 0.01 ถึงรอยละ 2.65 ตอป (พ.ศ. 2555
: อัตรารอยละ 0.01 ถึงรอยละ 3.15 ตอป)
7

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนด
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนดประกอบดวยเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และเงินฝากธนาคาร ที่มีกําหนดระยะเวลาครบกําหนดเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนดในระหวางปสามารถแสดงไดดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป
ลงทุนเพิ่มระหวางป
ไถถอนระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2556
บาท
198,849,700
109,704,902
(198,849,700)
109,704,902

พ.ศ. 2555
บาท
560,985,995
198,849,700
(560,985,995)
198,849,700

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนดมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 2.65 ถึงรอยละ 2.73 ตอป (พ.ศ. 2555 : อัตรารอยละ
3.00 ถึงรอยละ 3.02 ตอป)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
8

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ
รายละเอียดของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุฯ 26)
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ
ลูกหนี้อื่น

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,717,846,398
(3,367,267)
1,714,479,131
179,626,862
23,987,610
9,920,092
82,473,754
23,957,586
2,034,445,035

1,231,280,105
(4,161,447)
1,227,118,658
132,828,274
43,381,518
14,881,508
95,594,694
32,553,609
1,546,358,261

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สามารถวิเคราะหตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 1 ป
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ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
1,704,026,595 1,115,901,330
10,440,551
11,985
3,367,267
1,717,846,398

34,567,355
75,368,114
1,395,889
4,047,417
1,231,280,105

ลูกหนีก้ ารคา - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
178,291,785
127,121,859
585,297
139,250
610,530
179,626,862

1,760,310
3,946,105
132,828,274
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
9

สินคาคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

หัก คาเผือ่ การลดลงของมูลคาสุทธิทจ่ี ะไดรบั และคาเผือ่ สินคาลาสมัย
- วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ
- งานระหวางทํา
- สินคาสําเร็จรูป

221,963,598
441,035,160
115,843,313
99,358,332
878,200,403

265,082,239
430,038,408
132,872,925
44,595,066
872,588,638

(14,848,411)
(12,444,000)
(6,581,345)

(8,126,433)
(5,500,000)
(10,567,954)

สินคาคงเหลือ สุทธิ

844,326,647

848,394,251

วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง

10

เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี้
พ.ศ. 2556

ชื่อ
ประเภทกิจการ
บริษัทรวม
Lao Stanley Company ผลิตชิ้นสวน
Limited
สองสวางยานยนต
Vietnam Stanley
Electric Company
Limited

ผลิตชิ้นสวน
สองสวางยานยนต

ตามวิธีสวนไดเสีย
พ.ศ. 2555

สัดสวน
เงินลงทุน
รอยละ

จํานวนเงิน
บาท

เงินปนผล
บาท

จํานวนเงิน
บาท

เงินปนผล
บาท

0.25 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

50

13,317,919

2,726,202

11,425,918

4,185,446

8.30 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

20

462,508,600
475,826,519

42,254,841
44,981,043

406,442,736
417,868,654

36,923,306
41,108,752

ทุนชําระแลว

ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556
ชื่อ
ประเภทกิจการ
ทุนชําระแลว
บริษัทรวม
0.25 ลาน
Lao Stanley Company ผลิตชิ้นสวน
Limited
สองสวางยานยนต เหรียญสหรัฐฯ
Vietnam Stanley
Electric Company ผลิตชิ้นสวน
8.30 ลาน
Limited
สองสวางยานยนต เหรียญสหรัฐฯ

สัดสวน
เงินลงทุน
รอยละ

จํานวนเงิน
บาท

เงินปนผล
บาท

จํานวนเงิน
บาท

เงินปนผล
บาท

50

3,132,500

2,726,202

3,132,500

4,185,446

20

54,044,189
57,176,689

42,254,841
44,981,043

54,044,189
57,176,689

36,923,306
41,108,752
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
10

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมสามารถแสดงไดดังนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ราคาตามบัญชีตนป
สวนแบงผลกําไร
เงินปนผลรับ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายป

พ.ศ. 2556
บาท
417,868,654
133,944,022
(44,981,043)
(31,005,114)
475,826,519

พ.ศ. 2555
บาท
291,218,231
139,722,439
(41,108,752)
28,036,736
417,868,654

ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2556
บาท
57,176,689
57,176,689

พ.ศ. 2555
บาท
57,176,689
57,176,689

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายได และกําไรสุทธิจากบริษัทรวมตามสัดสวนการลงทุน สามารถแสดงไดดังตอไปนี้

สินทรัพยรวม
บาท

52

หนี้สินรวม
บาท

รายได
บาท

สัดสวน
กําไรสุทธิ การถือหุน
บาท รอยละ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
Lao Stanley Company Limited
25,503,935 12,186,016 65,950,158
5,350,825
Vietnam Stanley Electric Company Limited 555,456,766 92,948,166 709,262,683 128,593,197
580,960,701 105,134,182 775,212,841 133,944,022

50
20

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
Lao Stanley Company Limited
18,896,179
Vietnam Stanley Electric Company Limited 497,982,836
516,879,015

50
20
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7,470,261 43,200,636
3,392,863
91,540,101 713,546,763 136,329,576
99,010,362 756,747,399 139,722,439
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áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
11

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สามารถแสดงไดดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

เงินลงทุน
ประเภทเผือ่ ขาย
บาท

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

รวม
บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น

7,760,000
-

104,921,215
27,178,523

112,681,215
27,178,523

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

7,760,000

132,099,738

139,859,738

เงินลงทุน
ประเภทเผือ่ ขาย
บาท

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

รวม
บาท

4,400,000
4,400,000

114,688,615
27,178,523
141,867,138

119,088,615
27,178,523
146,267,138

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  53

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
11

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ตอ)
รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี้

บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน
- หลักทรัพยเผือ่ ขาย

ชื่อ

สัดสวน
เงินลงทุน
ทุนชําระแลว รอยละ

พ.ศ. 2556
จํานวนเงิน
เงินปนผล
บาท
บาท

พ.ศ. 2555
จํานวนเงิน
เงินปนผล
บาท
บาท

200 ลานบาท

0.2

3,380,000
4,380,000
7,760,000

82,040
82,040

3,380,000
1,020,000
4,400,000

97,440
97,440

ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก
หลอด LED และ
ชิน้ สวน อิเลคทรอนิคส

400 ลานบาท

15.0

60,000,000

10,387,294

60,000,000

19,143,458

ผลิตอุปกรณ
อิเลคทรอนิคส
และชิน้ สวนอุปกรณ
สองสวาง

21 ลานบาท

15.0

3,000,000

-

3,000,000

508,459

ผลิตชิน้ สวนสองสวาง
ยานยนต และชิน้ สวน
ประกอบรถยนต

93.5 ลานรูป
อินเดีย

1.73

8,793,715

535,081

8,793,715

618,271

7.5 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ

10.0

33,127,500

13,224,767

33,127,500

43,120,405

-

-

16,263,000

-

- (6,495,600)
24,147,142 114,688,615

63,390,593

ประเภทกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผลิตยาง
การเปลีย่ นแปลงในมูลคาเงินลงทุน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน
- เงินลงทุนทัว่ ไป (วิธรี าคาทุน)
บริษทั เอเชียนสแตนเลย
อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษทั ศิรวิ ทิ ย สแตนเลย จํากัด

Lumax Industries Limited
PT. Indonesia Stanley Electric

ผลิตแมพมิ พและ
ชิน้ สวนสองสวาง

Stanley Electric Engineering
India PVT.

ออกแบบแมพมิ พ
ผลิตโคมไฟ และแมพมิ พ

161 ลานรูป
อินเดีย

-

104,921,215

หัก คาเผือ่ การดอยคาเงินลงทุน
บริษทั อืน่
- เงินลงทุนทัว่ ไป (วิธรี าคาทุน)
บริษทั ซัม ไฮเทคส จํากัด
บริษทั ท็อป ไฮเทค
(ประเทศไทย) จํากัด
หัก คาเผือ่ การดอยคาเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

ชุบโลหะบนชิน้ งาน
พลาสติก

104 ลานบาท

16.35

ผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติกและแมพมิ พ

35.9 ลานบาท

13.9

27,178,523
5,000,000
(5,000,000)
27,178,523
139,859,738

-

27,178,523

-

5,000,000
- (5,000,000)
- 27,178,523
24,229,182 146,267,138

63,488,033

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท Stanley Electric Engineering India PVT. ซึ่งมีราคาตาม
บัญชีจํานวน 8.15 ลานบาท (ราคาทุน 16.26 ลานบาท หักคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 8.11 ลานบาท) ใหแกบริษัท Lumax
Industries Limited เปนจํานวนเงิน 7.99 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 0.16 ลานบาท
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 รายงานประจําป 2555

1,123,898,855

1,123,898,855
1,123,898,855

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

879,872,121

359,426,402

734,691,820 4,321,128,000 2,994,532,311
(408,760,740) (3,441,255,879) (2,635,105,909)
325,931,080
879,872,121
359,426,402

325,931,080

(202,028,048)

77,432,037
(48,759,214)
28,672,823

28,672,823

(10,229,437)

23,499,770
15,402,500
(10)
-

118,725,097
(105,454,107)
13,270,990

13,270,990

(9,290,443)

14,488,445
7,919,810
(978,655)
1,131,833

4,574,302,530

(639,865,452)

3,268,205,285
1,950,917,058
(4,954,361)
-

1,408,393,833 11,803,576,182
- (7,229,273,652)
1,408,393,833 4,574,302,530

1,408,393,833

-

431,284,904
1,492,137,090
(515,028,161)

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

1,024,774,229
(589,937,803)
434,836,426

434,836,426

(279,676,526)

379,113,471
9,692,281
(1,770,165)
174,418,863

431,284,904 10,028,396,030
- (6,760,190,745)
431,284,904 3,268,205,285

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

(18,193,424)

782,627,886
122,800,602
(387,357)
254,507,516

117,867,003
(103,378,558)
14,488,445

รวม
บาท

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

(120,447,574)

-

340,847,439
(3)
3,277,068

68,862,763
(45,362,993)
23,499,770

ยานพาหนะ
บาท

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

463,339,048
10,882,242
(630,171)
81,692,881

736,464,721 4,065,174,967 2,826,173,416
(395,617,282) (3,282,547,081) (2,447,059,945)
340,847,439
782,627,886
379,113,471

แมพิมพ
บาท

เครื่องจักร
ระหวางการ
ติดตั้งและ
งานระหวาง
กอสราง
บาท

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

833,004,322
292,082,533
(1,188,000)
-

949,563,934
(486,224,886)
463,339,048

อาคาร
บาท

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน
บาท

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย/ตัดจําหนายสุทธิ
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(หมายเหตุฯ 22)

ที่ดิน
บาท

สวน
ปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
บาท

เครื่องจักร
อุปกรณ
และเครื่อง
มือเครื่องใช
ในโรงงาน
บาท

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

833,004,322
833,004,322

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È
»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  55
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 รายงานประจําป 2555

1,147,244,630
1,147,244,630

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,735,788,438

727,683,905

(227,888,069)

1,278,016,265 5,441,035,954 3,589,751,807
(444,130,750) (3,705,247,516) (2,862,067,902)
833,885,515 1,735,788,438
727,683,905

833,885,515

(336,684,580)

359,426,402
727,026
(2,777,322)
598,195,868

75,470,137
(44,311,105)
31,159,032

31,159,032

(11,470,776)

28,672,823
13,957,000
(15)
-

121,736,007
(99,538,500)
22,197,507

22,197,507

(6,214,370)

5,905,057,348

(752,484,683)

4,574,302,530
2,086,337,532
(3,098,031)
-

628,873,471 13,783,135,900
- (7,878,078,552)
628,873,471 5,905,057,348

628,873,471

-

13,270,990 1,408,393,833
5,853,022 1,854,962,304
(72,948)
9,360,813 (2,634,482,666)

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

1,501,007,629
(722,782,779)
778,224,850

778,224,850

(35,370,010)

879,872,121
161,438,408
(247,743)
1,031,410,232

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

1,147,244,630

(134,856,878)

-

325,931,080
543,324,445

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

434,836,426
26,053,997
(3)
452,191,308

รวม
บาท

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

1,123,898,855
23,345,775
-

แมพิมพ
บาท

เครื่องจักร
เครื่องตกแตง ระหวางการ
ติดตั้งและ ติดตั้งและงาน
อุปกรณ
ระหวาง
ยานพาหนะ
สํานักงาน
กอสราง
บาท
บาท
บาท

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย/ตัดจําหนาย สุทธิ
โอนสินทรัพย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(หมายเหตุฯ 22)

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
บาท

เครื่องจักร
อุปกรณ
และเครื่องมือ
เครื่องใชใน
อาคาร
โรงงาน
บาท
บาท

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ที่ดิน
บาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ (ตอ)

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

12

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È
»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ôº´¼ÔªÍº
´ªÍº ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑ
ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº
ŒÊÍººÑÞÞªÕÃªÕÑºÃÑºÍ¹ØÍ¹ØÞÞÒµÒµ
µÃÇ¨ÊÍº
¼Ù¼ÙŒÊÍººÑ
ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¹
µ‹Íµ‹ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¹
·Ò§¡ÒÃà§Ô

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø
ÒäÃ¢Ò´·Ø¹¹
§º¡í

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
èÂ¹á»Å§
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ
Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍŒ¶ËØ×ÍËØŒ¹Œ¹
Ê‹ÇÊ‹¹¢Í§¼Ù

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹¹Ê´Ê´
§º¡ÃÐáÊà§Ô

ËÁÒÂàËµØ
ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹¹
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô

ÂÍ´´íÒà¹Ô
Òà¹Ô¹¹§Ò¹
§Ò¹
ÊÃØÊÃØ»»ÂÍ´´í
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô

ÅÊÒÃÊ¹à·È
¢Œ¢ŒÍÁÙÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµµÔºÔºÃÔÉÃÔÉÑ·Ñ·
»ÃÐÇÑ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
13

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บาท

ตนทุนการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

173,872,473
(91,008,939)
82,863,534

494,793,197
(188,263,301)
306,529,896

668,665,670
(279,272,240)
389,393,430

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหวางป
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ 22)
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ

82,863,534
24,230,265
(22,620,819)
84,472,980

306,529,896
129,365,620
(83,112,795)
352,782,721

389,393,430
153,595,885
(105,733,614)
437,255,701

198,102,738
(113,629,758)
84,472,980

624,158,817
(271,376,096)
352,782,721

822,261,555
(385,005,854)
437,255,701

84,472,980
19,324,909
(21,888,313)
81,909,576

352,782,721
117,701,562
(87,130,513)
383,353,770

437,255,701
137,026,471
(109,018,826)
465,263,346

217,427,648
(135,518,072)
81,909,576

741,860,378
(358,506,608)
383,353,770

959,288,026
(494,024,680)
465,263,346

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตนป สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหวางป
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ 22)
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
14

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

เงินจายลวงหนาคาเครื่องจักร
อื่นๆ

15

พ.ศ. 2555
บาท
75,402,558
24,648,859
100,051,417

พ.ศ. 2556
บาท
180,667,600
35,142,681
30,439,515
246,249,796

พ.ศ. 2555
บาท
107,318,170
24,043,558
17,400,000
43,423,320
192,185,048

พ.ศ. 2556
บาท
131,762,100
131,762,100

พ.ศ. 2555
บาท
111,670,710
111,670,710

คาใชจายคางจาย

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานคางจาย
คาไฟฟาคางจาย
คาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและฟนฟูโรงงานจากเหตุการณอุทกภัยคางจาย
อื่นๆ

16

พ.ศ. 2556
บาท
19,840,167
19,840,167

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน
จํานวนที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
หนี้สินสุทธิที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
16

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงานในระหวางปมีดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย

พ.ศ. 2556
บาท
111,670,710
17,361,118
3,806,522
(1,076,250)

พ.ศ. 2555
บาท
92,290,415
16,464,928
3,285,932
(370,565)

ยอดคงเหลือปลายป

131,762,100

111,670,710

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

พ.ศ. 2556
บาท
17,361,118
3,806,522

พ.ศ. 2555
บาท
16,464,928
3,285,932

รวม

21,167,640

19,750,860

คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบกําไรขาดทุนแตละรายการมีดังนี้

คาใชจายดังกลาวไดรวมอยูในตนทุนขาย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น

พ.ศ. 2556
บาท
19,340,880
522,240
1,304,520
-

พ.ศ. 2555
บาท
17,370,143
490,440
1,405,470
484,807

รวม

21,167,640

19,750,860

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

รอยละ 4
รอยละ 5
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
17

ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

76,625,000

หุนสามัญ
บาท

สวนเกินมูลคา
หุน
บาท

รวม
บาท

383,125,000

504,250,000

887,375,000

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 76,625,000 หุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 5 บาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 76,625,000 หุน
มูลคาหุนละ 5 บาท) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
18

เงินปนผลจาย
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรา
3 บาทต อ หุ  น สํ า หรั บ หุ  น จํ า นวน 76,625,000 หุ  น เป น จํ า นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 229,875,000 บาท โดยมี หุ  น
จํานวน 2,900 หุน ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลรวมเปนเงิน 8,700 บาท เนื่องจากการไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการ
รับฝากหลักทรัพยของศูนยรบั ฝากหลักทรัพย บริษทั บันทึกเงินปนผลจายตามทีไ่ ดมกี ารจายจริงจํานวน 229,866,300 บาท เงินปนผล
ดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ผูถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในอัตรา 6.5 บาทตอหุน
สําหรับหุนจํานวน 76,625,000 หุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน 498,062,500 บาท โดยมีหุนจํานวน 3,100 หุน ซึ่งไมมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผลรวมเปนเงิน 20,150 บาท เนื่องจากการไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย บริษัทบันทึกเงินปนผลจายตามที่ไดมีการจายจริงจํานวน 498,042,350 บาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือ
หุนในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

19

สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลัง
จากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนีจ้ ะมีมลู คาไมนอ ยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ไมสามารถจัดสรรใหแกผูถือหุนได
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
20

รายไดอื่น - อื่นๆ

รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิต
รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดจากภาษีที่ไดรับคืนจากการสงออก
รายไดคาสิทธิ
อื่นๆ

21

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

123,706,537
34,483,366
13,277,427
1,329,584
29,146,410
201,943,324

77,925,679
83,862,656
13,538,179
17,638,564
29,223,340
222,188,418

คาใชจายที่เกิดจากเหตุการณอุทกภัย สุทธิ
บริษัทไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยและหยุดการผลิตที่โรงงานของบริษัทชั่วคราวตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554
อยางไรก็ตาม ในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัทสามารถเริ่มดําเนินการผลิตที่โรงงานของบริษัทไดบางสวนและ
เริ่มกลับสูภาวะปกติ ตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ไดรวมคาใชจายที่เกิดจากการยาย
การผลิตสินคาบางสวนไปยังโรงงานของบริษัทในกลุมสแตนเลย อีเล็กทริค ซึ่งรวมถึงคาขนสงแมพิมพและอุปกรณ ในชวงที่บริษัท
ไมสามารถดําเนินการผลิตสินคาดังกลาวได เปนจํานวนเงินประมาณ 184.57 ลานบาท
บริษัทมีการทําประกันภัยสําหรับความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งสินคาคงเหลือและสินทรัพยที่ไดรับความเสียหาย
ขณะนี้บริษัทอยูระหวางการดําเนินการเรียกคาชดเชยจากบริษัทประกันภัย โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทไดรับเงิน
คาชดเชยงวดแรกจากบริษัทประกันภัยเปนจํานวน 184.67 ลานบาท
คาใชจายที่เกิดจากเหตุการณอุทกภัย สุทธิ ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
มีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินเดือนพนักงานและคาใชจายคงที่อื่นๆในชวงที่บริษัทหยุดการผลิต
และชวงฟนฟูโรงงาน
108,512,614
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือที่เสียหายจากเหตุการณอุทกภัย
50,476,685
คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจากเหตุการณอุทกภัย ซึ่งรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับการปองกัน
35,294,401
187,822,103
นํ้าทวมและการฟนฟูโรงงาน
หัก เงินคาชดเชยความเสียหายที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณอุทกภัย

35,294,401

(184,672,934)
162,138,468
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
22

คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ (หมายเหตุฯ 12)
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุฯ 13)
คาใชจายสาธารณูปโภค
คาจางบุคคลภายนอกผลิตสินคา
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
23

พ.ศ. 2556
บาท
6,032,860
4,809,305,417
1,386,841,156
752,484,683
109,018,826
381,269,819
495,955,077
258,951,626

พ.ศ. 2555
บาท
(162,566,524)
3,522,486,754
1,130,858,644
639,865,452
105,733,614
251,346,467
280,563,095
280,767,754

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กํ า ไรต อ หุ  น ขั้ น พื้ น ฐานคํ า นวณโดยการหารกํ า ไรสุ ท ธิ ที่ เ ป น ของผู  ถื อ หุ  น สามั ญ ด ว ยจํ า นวนหุ  น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ ว งนํ้ า หนั ก
ที่ออกและชําระแลวในระหวางป

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงนํ้าหนัก (หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
1,622,911,263
726,586,101
76,625,000
76,625,000
21.18
9.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
1,533,948,284
627,972,414
76,625,000
76,625,000
20.02
8.20

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางงวดที่นําเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอกําไรตอหุนปรับลด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
24

การสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตและซอมแมพิมพและกิจการ
ผลิตโคมไฟสําหรับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล บริษัทจะไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2556

รายไดจากการขายสงออก
รายไดจากการขายในประเทศ

รายไดจากการใหบริการซอมแมพิมพในประเทศ

กิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการ
ลงทุน
บาท

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการ
ลงทุน
บาท

รวม
บาท

318,017,718
283,804,189
601,821,907

2,243,098,182
8,490,070,204
10,733,168,386

2,561,115,900
8,773,874,393
11,334,990,293

2,543,510

-

2,543,510

กิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการ
ลงทุน
บาท

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการ
ลงทุน
บาท

รวม
บาท

80,892,676
108,968,000
189,860,676

2,055,036,761
5,556,090,807
7,611,127,568

2,135,929,437
5,665,058,807
7,800,988,244

4,327,934

-

4,327,934

พ.ศ. 2555

รายไดจากการขายสงออก
รายไดจากการขายในประเทศ

รายไดจากการใหบริการซอมแมพิมพในประเทศ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
25

เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและความเสี่ยง
จากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศและการสงออก
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ โดยปกติรายการดังกลาวจะมีเงื่อนไขทางการคาเปนระยะสั้นประมาณ 1 ถึง 3 เดือน ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของบริษัทสวนใหญเปนสกุลเงินเยนญี่ปุนและเหรียญสหรัฐอเมริกา สวนความเสี่ยง
จากสินเชื่อเกิดจากการขายเชื่อ
บริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนและเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด โดยบริษัทปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นโดยการ
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับไดตามประเภทของรายการและของคูคา
บริษทั ไมอนุญาตใหมกี ารใชเครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ลี กั ษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพนั ธตอ งไดรบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการของบริษัทกอน

ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ยอดคงเหลือในสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ มีดังนี้
พ.ศ. 2556
เงินตราตางประเทศ
ลาน
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พ.ศ. 2555

เงินตราตางประเทศ
ลานบาท
ลาน

ลานบาท

สินทรัพย
สกุลเงินเยน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

4.98
6.20

1.54
180.94
182.48

30.63
5.16

11.39
158.51
169.90

หนี้สิน
สกุลเงินเยน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

183.23
5.58

57.62
164.37
221.99

625.04
0.73

237.02
22.55
259.57
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
25

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

ก)

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (ตอ)
วัตถุประสงคและเงื่อนไขสําคัญ
บริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งไดแกสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีไวเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเปนรายการโดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีอายุ
ระหวาง 1 - 2 เดือน นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจํานวนเงินที่จะไดรับตามอัตราแลกเปลี่ยนในสัญญามีดังนี้

8 แสนเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 29.69 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ
(พ.ศ. 2555 : จํานวน 100 ลานเยน ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 37.18 บาท ตอ 100 เยน)

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

23,754,000

37,183,100

พ.ศ. 2556
บาท
285,197

พ.ศ. 2555
บาท
183,505

มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนหนี้สิน

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารของบริษัทเสมือนวาได
ยกเลิกสัญญาเหลานี้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
25

เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

ข)

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทไมมีความเสี่ยงในดานการใหสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ นโยบายของบริษัทคือทําใหเชื่อมั่นไดวาไดขายสินคาและใหบริการ
แกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่เหมาะสม บริษัทไดเลือกคูสัญญาในการทํารายการอนุพันธทางการเงินและรายการเงินสด
กับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือ

ค)

มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินซึ่งไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบ
กําหนด ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้มีระยะ
เวลาครบกําหนดสั้น

26

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหรืออยูภ ายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท่ าํ หนาทีถ่ อื หุน บริษทั ยอยและกิจการทีเ่ ปนบริษทั
ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กลชดิ กับบุคคลดังกลาวซึง่ มีอาํ นาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบตั ติ ามบุคคลดังกลาวและกิจการ
ที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความ
สัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
บริษัทมีรายการคาที่มีสาระสําคัญกับผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมบริษัท สแตนเลย อีเล็กทริค จํากัด ซึ่งตั้งอยูในประเทศญี่ปุน
โดยถือหุนในบริษัทคิดเปนอัตรารอยละ 29.95 และกลุมผูถือหุนบุคคลซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท โดยถือหุนในบริษัทคิดเปนอัตรา
รอยละ 29.08 กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค ประกอบดวยบริษัท สแตนเลย อีเล็กทริค จํากัด และกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการซื้ อ จากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เป น การซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ เป น สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต จากแหล ง ผลิ ต เดี ย วกั น
ในปริมาณมากเพื่อลดตนทุน รายการขายสวนใหญเปนการสงออกโดยราคาขายกําหนดจากตนทุนสินคาบวกกําไรสวนเพิ่ม
คาสิทธิจายใหแกกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเทากับรอยละ 3 ของยอดขายหักดวยคาวัตถุดิบนําเขาจากกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น
คาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและคาใชจายอื่น คิดคาบริการตามเกณฑรายการคาตามปกติธุรกิจ ยอดคางชําระของคาสิทธิ
คาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ และคาใชจายอื่น แสดงเปนรายการเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
รายไดจากการขาย
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน
บริษัทรวม
รายไดคาความชวยเหลือทางดานเทคนิค (รายไดอื่น)
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทรวม
รายไดคาสิทธิ (รายไดอื่น)
บริษัทรวม
รายไดเงินปนผล
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน
บริษัทรวม
รายไดอื่นๆ
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทรวม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

508,234,254
175,351,785
173,708,556
857,294,595

365,324,042
172,485,189
186,205,063
724,014,294

466,900
82,800
549,700

1,140,182
18,400
1,158,582

407,816

278,981

24,147,142
82,040
44,981,043
69,210,225

62,882,134
605,899
41,108,752
104,596,785

2,828,728
631,365
3,460,093

1,596,069
22,760
1,618,829
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,130,511,413
325,291,449
38,000,420
1,493,803,282

1,166,121,648
239,597,423
40,109,715
1,445,828,786

307,093,413

216,871,149

คาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค

10,527,010

45,006,700

คาวิชาการดานเทคนิค
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค

12,669,104

9,117,411

คาใชจายฝกอบรม
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค

24,077,528

1,668,647

คานายหนา
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค

2,998,268

6,886,708

54,361,935

48,714,381

คาซื้อสินคาและบริการ
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน
บริษัทรวม
คาสิทธิ
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะสั้นประกอบดวยผลตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ลู ก หนี้ แ ละเจ า หนี้ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ส ว นใหญ เ ป น รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศ โดยเป น รายการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การซื้อขายดังกลาวขางตน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน
บริษัทรวม
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค
บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน
บริษัทรวม
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค

27

ภาระผูกพันที่สําคัญ

(ก)

หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

93,182,313
56,636,602
29,807,947

42,291,766
69,717,984
20,818,524

179,626,862

132,828,274

255,659,601
35,416,228
9,549,191
300,625,020

119,901,154
27,717,595
9,002,302
156,621,051

130,841,491

186,129,113

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเกี่ยวกับคาไฟฟาจํานวน 40
ลานบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 40 ลานบาท)
(ข)

รายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษัทมีภาระผูกพันที่ถือเปนรายจายฝายทุนในอนาคตจํานวน 84 ลานบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน
721 ลานบาท) ภาระผูกพันสวนใหญประกอบดวยคากอสรางและเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตในอนาคต
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
28

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 สําหรับหุนจํานวน 76,625,000 หุนในอัตราหุนละ 6.75 บาท เปนจํานวนเงินรวม
517.22 ลานบาท ตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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สรุปยอดดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

สรุปรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%) (ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)(ROA)
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) (DE)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล (%) ***

31 Mar 56
11,334,990
8,796,588
1,622,911
21.18
14.01
8.84
14.91
0.19
2.71
*
*

31 Mar 55
7,800,988
6,477,659
726,586
9.48
8.96
8.68
7.31
0.18
3.07
3.00
36.61

(หนวย: พันบาท ยกเวนขอมูลตอหุน)
31 Mar 54 31 Mar 53 31 Mar 52
8,939,609
7,286,367
7,893,738
6,576,065
5,715,725
6,249,512
1,427,712
957,441
1,108,632
18.63
12.50
14.47
15.58
12.66
13.04
18.42
13.66
17.39
15.60
12.01
14.71
0.20
0.16
0.11
3.75
4.06
4.64
6.50
5.00
5.00
36.37
42.81
35.69

สินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
จํานวนหุน**
มูลคาหุนที่ตราไว (บาท)

4,738,336
5,905,057
11,744,183
1,750,458
131,762
9,861,963
383,125
383,125
128.70
76,625
5.00

4,348,782
4,574,303
10,024,527
1,416,293
111,671
8,496,563
383,125
383,125
110.88
76,625
5.00

5,746,468
3,268,205
9,865,314
1,532,641
92,290
8,240,382
383,125
383,125
107.54
76,625
5.00

4,597,894
3,031,174
8,441,498
1,132,906
46,753
7,261,839
383,125
383,125
94.77
76,625
5.00

3,337,916
3,367,523
7,496,467
719,470
18,343
6,758,653
383,125
383,125
88.20
76,625
5.00

* รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
** จํานวนหุนใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก
*** จากงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
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ขอมูลสารสนเทศ
1.

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
1.1

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊáµ¹àÅÂ¡ÒÃä¿¿‡Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ·ÐàºÕÂ¹àÅ¢·Õè 0107536000765
·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
: 29/3 ËÁÙ‹ 1 ¶¹¹ºÒ§¾Ù¹-ÃÑ§ÊÔµ µíÒºÅºŒÒ¹¡ÅÒ§ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ
â·ÃÈÑ¾· 0-2581-5462-3 â·ÃÊÒÃ 0-2581-5397
Home Page: www.thaistanley.com
»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨
: ¼ÅÔµáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂÍØ»¡Ã³Ê‹Í§ÊÇ‹Ò§ÂÒ¹Â¹µ áÅÐáÁ‹¾ÔÁ¾
·Ø¹ªíÒÃÐáÅŒÇ
: 383,125,000.- ºÒ· (ÊÒÁÃŒÍÂá»´ÊÔºÊÒÁÅŒÒ¹Ë¹Öè§áÊ¹ÊÍ§ËÁ×è¹ËŒÒ¾Ñ¹ºÒ·¶ŒÇ¹)
à»š¹ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·ÕèÍÍ¡¨íÒË¹‹ÒÂáÅŒÇ 76,625,000 ËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹Ò·ÕèµÃÒäÇŒ ËØŒ¹ÅÐ 5.- ºÒ·

1.2

¹ÔµÔºØ¤¤Å·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹µÑé§áµ‹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Öé¹ä»

ลําดับที่

72

ชื่อ/ที่อยู/ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

จํานวนที่ลงทุน
หรือหุนที่ถือ

สัดสวนการ
ลงทุน (%)

1

บริษัท ลาวสแตนเลย จํากัด
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจําหนายหลอดไฟ และอุปกรณสองสวางยานยนต
โทรศัพท (856) 2122-2171-3 โทรสาร (856) 2122-2174

USD 500,000

USD 250,000

50

2

บริษัท เวียตนามสแตนเลยอิเลคทริค จํากัด
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลิตและจําหนายอุปกรณสองสวางยานยนต
โทรศัพท (844) 853-456 โทรสาร (844) 853-1337

USD 8,300,000

USD 1,660,000

20

3

บริษัท ทอป ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติก ผลิต ขาย
และบํารุงรักษาแมพิมพชนิดงานประณีต
โทรศัพท (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052

35.9

5 ลานบาท
หุนสามัญ
5,000 หุน

13.93

4

บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลยอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
48/1 หมูที่ 1 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและจําหนายหลอด LED (LIGHT EMITTING DIODES)
หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณทางอิเล็คทรอนิค และอุปกรณ
ไฟแฟลชในกลองถายรูป
โทรศัพท 0-2599-1260 โทรสาร 0-2599-1263

400

60 ลานบาท
หุนสามัญ
600,000 หุน

15
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ขอมูลสารสนเทศ
ลําดับที่

ชื่อ/ที่อยู/ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

จํานวนที่ลงทุน
หรือหุนที่ถือ

สัดสวนการ
ลงทุน (%)

5

บริษัท ซัมไฮเทคส จํากัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2
60/63 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและสงออกอะไหลรถยนต, รถจักรยานยนต,
อะไหลเครื่องไฟฟาและผลิตภัณฑประเภทชุบโลหะตางๆ
โทรศัพท 0-2529-0928 โทรสาร 0-529-0931

104

19.49 ลานบาท
หุนสามัญ
170,040 หุน

16.35

6

บริษัท ศิริวิทยสแตนเลย จํากัด
182 หมู 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง นครราชสีมา
ผลิตและประกอบชิ้นสวนอุปกรณยานยนตและอุปกรณ
อิเลคทรอนิคตางๆ
โทรศัพท (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414

40

6 ลานบาท
(ชําระแลว
3 ลานบาท)
หุนสามัญ
600,000 หุน

15

7

บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย อิเลคทริค
จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตและจําหนายโคมไฟ (Lamp), แมพิมพ, ที่ใชใน
รถจักรยานยนตและรถยนต
โทรศัพท (021) 5940-4510 โทรสาร (021) 5940-4506

USD 7,500,000

USD 750,000

10

1.3

ºØ¤¤ÅÍŒÒ§ÍÔ§Í×è¹æ
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡®ËÁÒÂ

ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂÃÑº½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´
ªÑé¹ 7 ÍÒ¤ÒÃµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
62 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ à¢µ¤ÅÍ§àµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110
â·ÃÈÑ¾· 0-2229-2800 â·ÃÊÒÃ 0-2359-1259
¹Ò§ÍØ³Ò¡Ã ¾Ä²Ô¸Ò´Ò
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ àÅ¢·ÐàºÕÂ¹·Õè 3257
ºÃÔÉÑ· ä¾ÃŒ«ÇÍàµÍÃàÎÒÊ¤Ùà»ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´
ÍÒ¤ÒÃºÒ§¡Í¡«ÔµÕé ªÑé¹ 15
179 ¶¹¹ÊÒ¸ÃãµŒ ¡ÃØ§à·¾ 10120
â·ÃÈÑ¾· 0-2286-9999 â·ÃÊÒÃ 0-2286-5050
ALLEN & OVERY
130-132 ÍÒ¤ÒÃÊÔ¹¸Ã 3 ªÑé¹ 22
¶¹¹ÇÔ·ÂØ á¢Ç§ÅØÁ¾Ô¹Õ à¢µ»·ØÁÇÑ¹ ¡ÃØ§à·¾ 10330
â·ÃÈÑ¾· 0-2263-7600 â·ÃÊÒÃ 0-2263-7699

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  73

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
2.

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÊÃØ»¢Í§ºÃÔÉÑ·
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊíÒËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2554, 2555, 2556
(§ºáÊ´§µÒÁÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ)

รายไดจากการขาย
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ ตอหุน (บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
จํานวนหุน(หุน)
มูลคาที่ตราไว(บาท/หุน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
เงินปนผลตอหุน (บาท) *
อัตราการจายปนผล **

31 มีนาคม
2556
11,334,990
11,581,713.67
8,796,587
2,538,402
838,065
1,622,911
21.18
4,738,336
5,905,057
11,744,183
1,750,458
131,762
9,861,963
383,125
383,125
76,625,000
5
128.70

31 มีนาคม
2555
7,800,988
8,290,341
6,477,659
1,323,330
793,665
726,586
9.48
4,348,782
4,574,303
10,024,52
1,416,293
111,671
8,496,563
383,125
383,125
76,625,000
5
110.88

31 มีนาคม
2554
8,939,609
9,165,380
6,576,065
2,363,544
661,467
1,427,712
18.63
5,746,468
3,268,205
9,865,314
1,532,641
92,290
8,240,382
383,125
383,125
76,625,000
5
107.54

14.01
8.84
14.91
0.19
2.71
*
*

8.96
8.68
7.31
0.18
3.07
3.00
36.61

15.58
18.42
15.60
0.20
3.75
6.50
36.37

* à§Ô¹»˜¹¼Åµ‹ÍËØŒ¹ ÃÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556
** ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å ¤íÒ¹Ç³¨Ò¡¡íÒäÃÊØ·¸Ôã¹§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
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ขอมูลสารสนเทศ
3.

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
3.1

ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁà»š¹¼ÙŒ¼ÅÔµáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±ã¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨à´ÕÂÇ¡Ñ¹à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ä´Œá¡‹ ¸ØÃ¡Ô¨ÍØ»¡Ã³Ê‹Í§
ÊÇ‹Ò§ÊíÒËÃÑºÃ¶Â¹µ Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µáÅÐÂÒ¹¾ÒË¹ÐÍ×è¹ ¼ÅÔµÀÑ³±¢Í§ºÃÔÉÑ· ä´Œá¡‹ ËÅÍ´ä¿ â¤Áä¿ÂÒ¹Â¹µ áÅÐ
áÁ‹¾ÔÁ¾âÅËÐ·ÕèãªŒ©Õ´¢Öé¹ÃÙ» â´ÂÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ä´Œá¡‹ ¼ÙŒ¼ÅÔµáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ áÅÐÃ¶Â¹µ ª¹Ô´µ‹Ò§æ
(Ã¶Â¹µ¹Ñè§Ê‹Ç¹ºØ¤¤Å áÅÐÃ¶Â¹µàªÔ§¾Ò³ÔªÂ) ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§¢ÒÂ¼‹Ò¹µÑÇá·¹ ¤×ÍºÃÔÉÑ·
ÊÔ·¸Ô¼Å 1919 ¨íÒ¡Ñ´ ÊíÒËÃÑº¼ÅÔµÀÑ³±»ÃÐàÀ·ÍÐäËÅ‹
-

¹âÂºÒÂ¡ÒÃáº‹§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹Á
à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹ÁÍÂÙ‹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È ¨Ö§áº‹§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â´ÂãËŒºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹Á¼ÅÔµáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂãËŒá¡‹
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂÂÒ¹Â¹µáÅÐÍÐäËÅ‹ã¹»ÃÐà·È¹Ñé¹æ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ·Ò§ºÃÔÉÑ·
ä·ÂÊáµ¹àÅÂ ¡ÒÃä¿¿‡Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¨Ðà»š¹¨Ðà»š¹¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàÍ§ËÃ×ÍÍÒ¨ÁÍºËÁÒÂãËŒºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØ‹Á´íÒà¹Ô¹
¡ÒÃà»š¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇä»µÒÁáµ‹¨ÐàËç¹ÊÁ¤ÇÃ
3.2

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ
ºÃÔÉ·Ñ ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃà»š¹¼Ù¼Œ ÅÔµáÅÐ¨íÒË¹‹ÒÂËÅÍ´ä¿ ÍØ»¡Ã³ÊÍ‹ §ÊÇ‹Ò§ÂÒ¹Â¹µáÅÐáÁ‹¾ÁÔ ¾ ºÃÔÉ·Ñ ÁÔä´Œ¨´Ñ ·íÒ¢ŒÍÁÙÅ
¨íÒá¹¡µÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹ÊíÒËÃÑº¸ØÃ¡Ô¨áÁ‹¾ÔÁ¾ «Öè§ÁÕÅÑ¡É³Ðáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ËÅÍ´ä¿áÅÐÍØ»¡Ã³Ê‹Í§ÊÇ‹Ò§ÂÒ¹Â¹µ à¹×èÍ§¨Ò¡
ÂÍ´¢ÒÂ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ¤Ô´à»š¹à¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ 3.46% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ

31 มี.ค. 2556
มูลคา (ลาน
บาท)
%
รายได
รายไดจากการขายในประเทศ
รายไดจากการขายตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่นๆ
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
รวมรายได

8,773.87
2,561.12
11,334.99
24.30
20.55
201.94

74.89
21.86
96.75
0.21
0.18
1.72

133.94
11,715.72

1.14
100.00

(§ºáÊ´§à§Ô¹Å§·Ø¹µÒÁÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ)
31 มี.ค. 2555
31 มี.ค. 2554
มูลคา (ลาน
มูลคา (ลาน
บาท)
%
บาท)
%
5,665.06
2,135.93
7,800.99
63.49
19.00
406.86

67.20
25.34
92.54
0.75
0.23
4.83

7,386.92
1,552.69
8,939.61
52.60
2.12
171.05

79.86
16.79
96.65
0.57
0.02
1.85

139.72
1.65
8,430.06 100.00

84.07
9,249.45

0.91
100.00
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ขอมูลสารสนเทศ
3.3

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹»‚ 2555 ÁÕÂÍ´¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµÊÙ§à»š¹»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ³ ¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
Ã¶Â¹µ·ËÕè ÂØ´ªÐ§Ñ¡ä»¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹Òéí ·‹ÇÁã¹»ÅÒÂ»‚ 2554 ÃÇÁ¶Ö§¹âÂºÒÂÃ¶¤Ñ¹áÃ¡¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ºÃÔÉ·Ñ ã¹°Ò¹Ð¼Ù¼Œ ÅÔµ
ªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ¨Ö§ä´ŒÃÑº¤íÒÊÑè§«×éÍ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒ¼ÅÔµÃ¶Â¹µ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ Ê‹§¼ÅãËŒÂÍ´¢ÒÂ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹»‚ 2555 à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹
ÁÒ¡ ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 45.30% à·ÕÂº¡Ñº»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡çà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ÑºÂÍ´¢ÒÂ
â´Âà¾ÔèÁ¢Öé¹¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 123.36% à·ÕÂº¡Ñº»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
ÊíÒËÃÑº»‚ 2555 ¨Ò¡¡ÒÃà»´âÃ§§Ò¹ãËÁ‹ (Lamp 7) ·Õè¼ÅÔµâ¤Áä¿ÊíÒËÃÑºÃ¶Â¹µ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ (ECO Car) «Öè§à»š¹
ÂÒ¹Â¹µ·ÁÕè ÂÕ Í´¨íÒË¹‹ÒÂÊÙ§ÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§µÅÒ´ÂÒ¹Â¹µ ¹Í¡¨Ò¡¹Õºé ÃÔÉ·Ñ ä´Œ¾²
Ñ ¹Ò¡ÒÃ¼ÅÔµ ¼‹Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÑº»ÃØ§ à¾×èÍÂ¡ÃÐ´Ñº¼ÅÔµÀÑ³± ´ŒÇÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ SNAP (Stanely New Approach for Higher productivity- ¡Ô¨¡ÃÃÁ
»¯ÔÃÙ»¡ÒÃ¼ÅÔµ) áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁÂ¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾·ÕèµÑé§à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§àÊÕÂà»š¹ÈÙ¹Â (Zero Defect) Ê‹§¼ÅãËŒºÃÔÉÑ·ÃÑ¡ÉÒµŒ¹·Ø¹
¡ÒÃ¼ÅÔµä´Œ´Õ ·íÒãËŒ¼Å´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÊÙ§à»š¹»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ³
ÊÀÒ¾¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ áÅÐá¹Çâ¹ŒÁÀÒÇÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊ‹Í§ÊÇ‹Ò§ÂÒ¹Â¹µ»¨˜ ¨Øº¹Ñ ÁÕ¤Í‹ ¹¢ŒÒ§µèÒí ´Ñ§¹Ñ¹é ¡ÅÂØ·¸ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ¤×Í ¾ÂÒÂÒÁ·Õ¨è Ð
¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ·Ø¡ª¹Ô´ãËŒÁ¤Õ ³
Ø ÀÒ¾ÊÙ§´ŒÇÂÃÒ¤Ò·ÕÊè ÁàËµØÊÁ¼Å ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÒ¤Ò¨Ð¤Ô´¨Ò¡µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµºÇ¡¡íÒäÃÁÒµÃ°Ò¹
Ê‹§ÁÍºÊÔ¹¤ŒÒãËŒ·Ñ¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéºÃÔÉÑ·ÂÑ§ÁÕ¹âÂºÒÂ·Õè¨Ð¢ÂÒÂÊÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÂÒ¹Â¹µà¾ÔÁè ¢Ö¹é ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´ÂÒ¹Â¹µ áÅÐÃÍ§ÃÑº¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÕÍè Ò¨¨Ðà¾ÔÁè ¢Ö¹é ä´Œ ·Ñ§é ¹Õ¹é ºÑ ¨Ò¡
àËµØ¡ÒÃ³á¼‹¹´Ô¹äËÇ·Õè»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ã¹»‚ 2554 áÅÐ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§àÃ×èÍ§´Ô¹á´¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¨Õ¹ áÅÐ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
ºÃÔÉÑ·¼ÙŒ¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ µ‹Ò§ÁÒÅ§·Ø¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ·íÒãËŒÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ
àµÔºâµÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

4.

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
ã¹»‚·¼Õè Ò‹ ¹ÁÒºÃÔÉ·Ñ ä´Œ·Òí ¡ÒÃ·º·Ç¹»ÃÑº»ÃØ§à¾ÔÁè àµÔÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè ãËŒ¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍº
ã¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍº§Ò¹á¡‹ÅÙ¡¤ŒÒÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³áÅÐÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ â´Â¨ÐÁÕ¡ÒÃ¤Ò´¤Ðà¹
¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèºÃÔÉÑ·à¼ªÔÞÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³¢Öé¹ áÅÐ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÁÒµÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÀÒÂËÅÑ§à¾×èÍ¨íÒ¡Ñ´
¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂãËŒÍÂÙ‹ã¹Ç§á¤º·ÕèÊØ´
¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè § ºÃÔÉ·Ñ Ï µŒÍ§»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ªÕÇµÔ áÅÐÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹â´Â¶×ÍÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÅíÒ´Ñº
ÊÙ§ÊØ´ áÅÐµŒÍ§´ÙáÅÊÔ¹·ÃÑ¾Â´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐ´íÒà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ â´ÂÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÍ§¤¡Ã·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ
µÅÍ´¨¹ÊÃŒÒ§ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñºµ‹Ò§¡Ô¨¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§¹íÒàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨íÒà»š¹áÅÐà¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÐºººÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ´Ñ§¹Õé
- ¡íÒË¹´¼ÙŒºÃÔËÒÃ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¤Çº¤ØÁ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
- ¨Ñ´ãËŒÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹ÃÐ´Ñº¨Ñ´¡ÒÃ â´ÂÁÕ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
à¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÍºÊ¹Í§µ‹Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐÇÔ¡Äµ µÃÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ÃÐºººÃÔËÒÃÊÒÃÊ¹à·È (´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
»ÅÍ´ÀÑÂ) ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ¾Ô¨ÒÃ³Ò»‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒ«éíÒ ÃÇÁ·Ñé§¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃÃ‹Ò§áÅÐ·Ç¹ÊÍº¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·

76

 รายงานประจําป 2555

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §ä´Œ¨´Ñ ·íÒ¤ÙÁ‹ Í× ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁàÊÕÂè §à¾×Íè ¡íÒË¹´ÇÔ¸¤Õ Çº¤ØÁÊÀÒ¾¤ÇÒÁàÊÕÂè §·Ñ§é ËÁ´·Õ¤è Ò´Ç‹Ò
¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ÃÇÁ·Ñ§é ¤ÇÒÁàÊÕÂè §·Õàè ¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔÁªÔ Íº¢Í§ºØ¤¤Åã¹ºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè ·íÒãËŒ
ÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§ÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³ ä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒÁÕ¡ÒÃ·Ç¹ÊÍºÊÀÒ¾¢Í§¢ŒÍ¡íÒË¹´
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ·Ø¡»‚
- ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¡Í§ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÑÂ¾ÔºÑµÔ (BCP) ¡Ã³Õà¡Ô´ÇÔ¡Äµ µÒÁ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ·íÒË¹ŒÒ·ÕèµÍºÊ¹Í§áººÃÇÁÈÙ¹Âµ‹ÍÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµ‹Íä»ä´Œ áÅÐàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ
´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¡Ñº ºÃÔÉÑ· Êáµ¹àÅÂÍÔàÅ¤·ÃÔ¤¨íÒ¡Ñ´ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
ã¹»‚·¼Õè Ò‹ ¹ÁÒ ä´Œ´Òí à¹Ô¹¡ÒÃ¨íÒÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³Ç¡Ô Äµ¡ÒÃ³¹Òéí ·‹ÇÁ àÃÔÁè µÑ§é áµ‹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍº
¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¤ÇÒÁàÊÕÂè § ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè § ¨¹¶Ö§¡ÒÃ¨Ñ´µÑ§é ¡Í§ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÑÂ¾ÔºµÑ Ô
áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Ò§æ ¨¹¶Ö§ÃÐ´Ñº¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹ÀÒÇÐ»¡µÔ à¾×èÍãËŒ·Ø¡Ê‹Ç¹§Ò¹à¢ŒÒã¨º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ¹íÒ¼Å¡ÒÃ¨íÒÅÍ§
´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒ»ÃÑº»ÃØ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹ â´Âä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡ ºÃÔÉÑ·
Êáµ¹àÅÂÍÔàÅ¤·ÃÔ¤¨íÒ¡Ñ´ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒáÅÐÃ‹ÇÁÊÑ§à¡µØ¡ÒÃ³¡ÒÃ«ŒÍÁ¨íÒÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³´Ñ§¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂ
¹Í¡¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ ã¹Ê‹Ç¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍº¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁàÊÕÂè §¹Ñ¹é æ ä´Œ¨´Ñ ·íÒ¢ŒÍ¡íÒË¹´áÅÐ
ÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ÇÔ¡Äµ àª‹¹ÍÑ¤¤ÕÀÑÂ, ÊÒÃà¤ÁÕÃÑèÇäËÅ ÃÇÁ·Ñé§¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ¡ÒÃ¨íÒÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ ¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¨Ñ´·íÒºÑ¹·Ö¡ áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹Ê¶Ò¹·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ áÅÐ ä´Œ¨Ñ´µÑé§·ÕÁ TOP GUN áÅÐ
·íÒ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁà»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ à¾×èÍà»š¹·ÕÁàÊÃÔÁã¹¡ÒÃª‹ÇÂ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂàº×éÍ§µŒ¹à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨
à¡Ô´¢Öé¹
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕÂè §¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔÉ·Ñ äÁ‹Á¤Õ ÇÒÁàÊÕÂè §·ÕÁè ¼Õ ÅÍÂ‹Ò§à»š¹¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¡ÒÃÅ§·Ø¹
¢Í§¼ÙÅŒ §·Ø¹ ¤§ÁÕà¾ÕÂ§¤ÇÒÁàÊÕÂè §ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨·ÑÇè ä» «Ö§è ÍÂÙã‹ ¹ÃÐ´Ñº»Ò¹¡ÅÒ§ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ÊÒÁÒÃ¶Å´¤ÇÒÁàÊÕÂè §
ä´Œ â´ÂãªŒ¤Ò‹ ãªŒ¨Ò‹ Âã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ «Ö§è ¨ÐµŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº ã¹¡ÒÃãªŒ§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¨ÐµŒÍ§ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃà¾×Íè Å´
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ä´Œá¡‹
1.

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡»˜ÞËÒ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§ÀÒÂã¹»ÃÐà·È·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÑè¹¤§
ºÃÔÉ·Ñ ä´Œ¨´Ñ µÑ§é ÊíÒ¹Ñ¡¡ÅÂØ·¸à¾×Íè à¾ÔÁè ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ à¾×Íè ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÅ´µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµÃÇÁ·Ñ§é ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
áÅÐÊÀÒÇÐ¸ØÃ¡Ô¨ à¾×èÍ¡íÒË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Ò§æ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÍÑµÃÒ¡íÒäÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· â´Â¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ
·íÒºÍÃ´ÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃáÅÐµÔ´µÒÁ·Ø¡ÊÑ»´ÒË

2.

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¨Ò¡ÊÔ¹àª×èÍ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·È à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒÇÑµ¶Ø´Ôº¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒâ´Â»¡µÔ
ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨ÐÁÕà§×èÍ¹ä¢·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒà»š¹ÃÐÂÐÊÑé¹ »ÃÐÁÒ³ 1 - 2 à´×Í¹ ÃÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ·Õèà»š¹à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊ‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹
Ê¡ØÅà§Ô¹àÂ¹ÞÕè»Ø†¹ áÅÐ´ÍÅÅ‹ÒÃÊËÃÑ° ºÃÔÉÑ·Ï »‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·Õèà¡Ô´¢Öé¹â´Â¡ÒÃ·íÒÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹
µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ðà»š¹¼ÙŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèÃÑºä´ŒµÒÁ»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐ¢Í§¤Ù‹¤ŒÒ ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ·íÒÊÑÞÞÒ
«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÂÑ§¤§ãªŒ¹âÂºÒÂà´ÔÁ ¡Å‹ÒÇ¤×Í »‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 50 ¢Í§ÂÍ´Ë¹ÕéÊÔ¹·Õèà»š¹
à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊØ·¸Ô â´ÂÊÑÞÞÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ð·íÒ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ «Ö§è à»š¹¸¹Ò¤ÒÃËÅÑ¡¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à·‹Ò¹Ñ¹é áÅÐºÃÔÉ·Ñ ¨ÐäÁ‹·Òí ÃÒÂ¡ÒÃ
¤ŒÒà¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õèà»š¹¡ÒÃà¡ç§¡íÒäÃ
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  77

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÊÔ¹àª×èÍ ºÃÔÉÑ· äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ¨Ø¡µÑÇ¢Í§ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ ºÃÔÉÑ· ä´Œ·íÒÊÑÞÞÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºµÃÒÊÒÃ
Í¹Ø¾Ñ¹¸ áÅÐ½Ò¡à§Ô¹Ê´äÇŒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹·Õè¹‹Òàª×èÍ¶×Í
3.

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¢Öé¹ÃÒ¤Ò¢Í§ÇÑµ¶Ø´ÔºáÅÐ¢Ò´á¤Å¹¼ÙŒ¼ÅÔµÇÑµ¶Ø´Ôº
ºÃÔÉÑ· ãªŒ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃäÁ‹¼Ù¡¢Ò´¡Ñº¼ÙŒ¼ÅÔµËÃ×Í¨íÒË¹‹ÒÂÇÑµ¶Ø´Ôºà¾ÕÂ§ÃÒÂã´ÃÒÂË¹Öè§ à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¼ÙŒ¨íÒË¹‹ÒÂÇÑµ¶Ø´ÔºÁÒ¡ÃÒÂáµ‹
ÁÕ¼ÙŒãªŒÇÑµ¶Ø´Ôºã¹à¡Ã´¹Õé¹ŒÍÂÃÒÂ ·íÒãËŒºÃÔÉÑ· ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ÊÑè§«×éÍÇÑµ¶Ø´Ôº¨Ò¡¼ÙŒ¼ÅÔµ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹
¸ØÃ¡Ô¨ ÍÕ¡·Ñé§ºÃÔÉÑ· ÁÕÊ¶Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÁÑè¹¤§ «Öè§»˜¨¨ÑÂàËÅ‹Ò¹ÕéÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð¹íÒÁÒãªŒà¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃµ‹ÍÃÍ§¡Ñº
¼ÙŒ¨íÒË¹‹ÒÂÇÑµ¶Ø´Ôºä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ

4.

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§¢Í§ÃÐººâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
ã¹»‚ 2554 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ÁËÒÍØ·¡ÀÑÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â à¡Ô´¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂ·Ñé§µ‹ÍÃÐººâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
¾×é¹°Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµµŒÍ§ËÂØ´ªÐ§Ñ¡Å§ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐËÒá¹Ç·Ò§á¡Œä¢ ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ö§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ·º·Ç¹á¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕÂè §áÅÐà¾ÔÁè àËµØ¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö§è ¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §ã¹»‚¹Õé â´ÂàÃÔÁè µÑ§é áµ‹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹Ê‹Ç¹
§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ, ÈÙ¹Â¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§, ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃµÔ´µÒÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÅ´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ÍØ·¡ÀÑÂ
¨Ò¡·Ò§ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§¡íÒá¾§¡Ñ¹¹éíÒâ´ÂÃÍº áÅÐ·íÒ¡ÒÃµÔ´µÑé§ÍØ»¡Ã³ Stop-log ÊíÒËÃÑºÊ‹Ç¹âÃ§§Ò¹¼ÅÔµ ÃÇÁ¶Ö§
¡íÒË¹´á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹©Ø¡à©Ô¹à¾×èÍÃÍ§ÃÑºàËµØ¡ÒÃ³´Ñ§¡Å‹ÒÇ áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒ·íÒ¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹à»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡»‚´ŒÇÂ

5.

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
5.1

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
(¡) ¡ÅØÁ‹ ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ·Õ¶è Í× ËØ¹Œ ÊÙ§ÊØ´·Ñ§é ËÁ´ 10 ÃÒÂáÃ¡¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ³ ÇÑ¹»´ÊÁØ´·ÐàºÕÂ¹¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ¤ÃÑ§é ËÅÑ§ÊØ´ÇÑ¹·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á
2555 ´Ñ§¹Õé
จํานวนหุนที่ถือ

1. บริษัท สแตนเลย อิเลคทริค จํากัด *
2. กลุมตระกูลลี้อิสสระนุกูล
3. SOMERS (U.K.) LIMITED
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE LUXEMBOURG
5. MR.KENNETH RUDY KAMON
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,LIMITED - APEX
8. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,LIMITED-TIGER
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
10. นายวิชัย มิตรสันติสุข

22.95
22.29
1.96
1.93
1.74
1.42
1.39
1.29
0.99
0.81

สัดสวนการถือหุน
29.95%
29.08%
2.56%
2.52%
2.27%
1.86%
1.82%
1.69%
1.30%
1.06%

ÊíÒËÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Õèà»š¹»˜¨¨ØºÑ¹ ¼ÙŒÅ§·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶´Ùä´Œ¨Ò¡ website ¢Í§ºÃÔÉÑ· (www.thaistanley.com) ¡‹Í¹¡ÒÃ
»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹»ÃÐ¨íÒ»‚
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ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
(¢.) ¡ÅØ‹Á¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹·ÕèÁÕÊ‹Ç¹ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·â´Â¡ÒÃÊ‹§ºØ¤¤Åà¢ŒÒà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1. บริษัท สแตนเลย อิเลคทริค จํากัด *
2. กลุมตระกูลลี้อิสสระนุกูล

จํานวนหุนที่ถือ

สัดสวนการถือหุน

22.95
22.29

29.95%
29.08%

* »˜¨¨ØºÑ¹ ºÃÔÉÑ· Êáµ¹àÅÂ ÍÔàÅ¤·ÃÔ¤ ¨íÒ¡Ñ´ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ä´ŒâÍ¹ËØŒ¹ºÃÔÉÑ· ¨íÒ¹Ç¹ 22,950,000 ËØŒ¹ ä»ÂÑ§ºÃÔÉÑ· Êáµ¹àÅÂ
ÍÔàÅ¤·ÃÔ¤ âÎÅ´Ôé§ àÍà«ÕÂ-á»«Ô¿¤ ¾Õ·ÕÍÕ ¨íÒ¡Ñ´ »ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã «Öè§ ºÃÔÉÑ· Êáµ¹àÅÂ ÍÔàÅ¤·ÃÔ¤ ¨íÒ¡Ñ´ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ¶×ÍËØŒ¹ÍÂÙ‹ã¹ÍÑµÃÒ
ÃŒÍÂÅÐ 100 ¡ÒÃâÍ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇäÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡Ô¨¡ÒÃ
5.2

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
(1) ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
1.1 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 3 ªØ´ ´Ñ§¹Õé
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¢Íºà¢µáÅÐÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÒÁ¢ŒÍºÑ§¤ÑººÃÔÉÑ·Ï ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº¨Ñ´¡ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· µÑ´ÊÔ¹ã¨áÅÐ´ÙáÅ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒÂã¹
¢Íºà¢µáÅÐ¡®ËÁÒÂ, ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ áÅÐ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ· àÇŒ¹áµ‹àÃ×èÍ§µ‹Íä»¹Õé«Öè§µŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¡‹Í¹
1. àÃ×èÍ§·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´ãËŒµŒÍ§ãªŒÁµÔ·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
2. ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹à¢ŒÒà¡³±·ÕèµŒÍ§¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¢Íºà¢µáÅÐÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¡íÒË¹´¹âÂºÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔá¼¹§Ò¹µ‹Ò§æ
ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ à¾×èÍãËŒºÃÃÅØÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤·ÕèÇÒ§äÇŒ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¢Íºà¢µáÅÐÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
1. ÊÍº·Ò¹ãËŒºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐà¾ÕÂ§¾Í
2. ÊÍº·Ò¹ãËŒºÃÔÉÑ·ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ (Internal Control) áÅÐÃÐºº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ (Internal Audit) ·Õè
àËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ µÅÍ´¨¹ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òáµ‹§µÑé§ âÂ¡ÂŒÒÂ àÅÔ¡¨ŒÒ§ËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹ã´·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
3. ÊÍº·Ò¹ãËŒºÃÔÉ·Ñ »¯ÔºµÑ µÔ ÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂËÃ×Í¡®ËÁÒÂ
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·
4. ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¤Ñ´àÅ×Í¡ àÊ¹Íáµ‹§µÑé§ºØ¤¤Å«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÔÊÃÐà¾×èÍ·íÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐàÊ¹Í¤‹ÒµÍºá·¹
¢Í§ºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÃÇÁ·Ñé§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¡Ñº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕâ´ÂäÁ‹ÁÕ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ»‚ÅÐ 1 ¤ÃÑé§
5. ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ ãËŒà»š¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´
¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â ·Ñé§¹Õéà¾×èÍãËŒÁÑè¹ã¨Ç‹ÒÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇÊÁàËµØÊÁ¼ÅáÅÐà»š¹»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´µ‹ÍºÃÔÉÑ·
6. ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºâ´Âà»´à¼ÂäÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§ºÃÔÉ·Ñ «Ö§è ÃÒÂ§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇµŒÍ§Å§¹ÒÁâ´Â»ÃÐ¸Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐµŒÍ§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¢ŒÍÁÙÅÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  79
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ขอมูลสารสนเทศ
7.

80

¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¤Ãº¶ŒÇ¹ à»š¹·Õèàª×èÍ¶×Íä´Œ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â ËÃ×Í
¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·
¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹
¨íÒ¹Ç¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáµ‹ÅÐ·‹Ò¹
¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¢ŒÍÊÑ§à¡µâ´ÂÃÇÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕèµÒÁ¡®ºÑµÃ (Charter)
ÃÒÂ§Ò¹Í×è¹ã´·ÕèàËç¹Ç‹Ò¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¼ÙŒÅ§·Ø¹·ÑèÇä»¤ÇÃ·ÃÒºÀÒÂãµŒ¢Íºà¢µË¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÍ×è¹ã´µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÍºËÁÒÂ´ŒÇÂ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
1.2

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¨íÒ¹Ç¹ 12 ¤¹
1. ¹ÒÂÎÔâÃÂÙ¡Ô ¹Ò¤Òâ¹Ð *
2. ¹ÒÂÍÀÔªÒµ ÅÕéÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ *
3. ¹ÒÂâ¤ÍÔ¨Ô ¹Ò§Òâ¹Ð *
4. ¹ÒÂ·¹§ ÅÕéÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ *
5. ¹Ò§¾ÔÁ¾ã¨ àËÅ‹Ò¨Ô¹´Ò
6. ¹Ò§¾Ã·Ô¾Â àÈÃÉ°ÕÇÃÃ³
7. ¹ÒÂ¤Ñ·ÊÖÁÔ ¤Í¹â´
8. ¹ÒÂâ·ÃØ ·Ò¹ÒàºÐ
9. ¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò ÇÔÈÇ¸ÕÃÒ¹¹·
10. ¹ÒÂâª¤ªÑÂ µÑé§¾ÙÅÊÔ¹¸¹Ò

´Ñ§¹Õé
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§
µíÒáË¹‹§

1.3

ËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
ºÃÔÉÑ· ä´Œ¡íÒË¹´¹ÔÂÒÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ äÇŒà·ÕÂºà·‹Ò¡Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºµÅÒ´·Ø¹ ·¨.4/2552
¢ŒÍ (16) ËÅÑ¡à¡³±¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÍÔÊÃÐ ´Ñ§¹Õé
1. ¶×ÍËØŒ¹äÁ‹à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 1 ¢Í§¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹·ÕèÁÕÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁºÃÔÉÑ· ·Ñé§¹ÕéãËŒ¹ÑºÃÇÁ¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
ÃÒÂ¹Ñé¹æ ´ŒÇÂ
2. äÁ‹à»š¹ËÃ×Íà¤Âà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ ÅÙ¡¨ŒÒ§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Õèä´Œà§Ô¹à´×Í¹»ÃÐ¨íÒ ËÃ×Í¼ÙŒÁÕ
ÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂÅíÒ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í
¢Í§¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁºÃÔÉÑ· àÇŒ¹áµ‹¨Ðä´Œ¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒáÅŒÇäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 »‚ ·Ñé§¹ÕéÅÑ¡É³ÐµŒÍ§

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹¡ÒÃÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹
11. ¹ÒÂÊØªÒµÔ ¾ÔÈÔÉ°ÇÒ¹Ôª
µíÒáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
12. ¹ÒÂ¾Ô¨ÒÃ³ ÊØ¢ÀÒÃÑ§ÉÕ
µíÒáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
ËÁÒÂàËµØ * ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·

 รายงานประจําป 2555
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µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
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ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

ËŒÒÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇäÁ‹ÃÇÁ¡Ã³Õ·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐà¤Âà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ËÃ×Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¢Í§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ«Öè§à»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹
ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·
äÁ‹à»š¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§ÊÒÂâÅËÔµ ËÃ×Íâ´Â¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ ã¹ÅÑ¡É³Ð·Õèà»š¹ ºÔ´Ò
ÁÒÃ´Ò ¤Ù‹ÊÁÃÊ ¾Õè¹ŒÍ§ áÅÐºØµÃ ÃÇÁ·Ñé§¤Ù‹ÊÁÃÊ¢Í§ºØµÃ ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ
ËÃ×ÍºØ¤¤Å·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃàÊ¹ÍãËŒà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃËÃ×Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
äÁ‹ÁÕËÃ×Íà¤ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¸ØÃ¡Ô¨¡ÑººÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í¼ÙŒÁÕ
ÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· ã¹ÅÑ¡É³Ð·ÕèÍÒ¨à»š¹¡ÒÃ¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃãªŒÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐµ¹ ÃÇÁ·Ñé§äÁ‹à»š¹ËÃ×Í
à¤Âà»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¸ØÃ¡Ô¨¡ÑººÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· àÇŒ¹áµ‹¨Ðä´Œ¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒáÅŒÇ
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 »‚
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ·Õ¡è ÃÐ·íÒà¾×Íè à»š¹»¡µÔà¾×Íè »ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ ¡ÒÃàª‹Ò ËÃ×ÍãËŒàª‹Ò
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â ¡ÒÃàª‹ÒËÃ×ÍãËŒàª‹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â ÃÒÂ¡ÒÃà¡ÕÂè Ç¡ÑºÊÔ¹·ÃÑ¾ÂËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ ËÃ×Í¡ÒÃãËŒËÃ×ÍÃÑº¤ÇÒÁª‹ÇÂ
àËÅ×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ´ŒÇÂ¡ÒÃÃÑºËÃ×ÍãËŒ¡ÂÙŒ Á× ¤éÒí »ÃÐ¡Ñ¹ ¡ÒÃãËŒÊ¹Ô ·ÃÑ¾Âà»š¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹Ë¹ÕÊé ¹Ô ÃÇÁ¶Ö§¾ÄµÔ¡ÒÃ³Í¹×è ·íÒ¹Í§
à´ÕÂÇ¡Ñ¹ «Ö§è à»š¹¼ÅãËŒºÃÔÉ·Ñ ËÃ×Í¤ÙÊ‹ Þ
Ñ ÞÒÁÕÀÒÃÐË¹Õ·é µÕè ÍŒ §ªíÒÃÐµ‹ÍÍÕ¡½†ÒÂË¹Ö§è µÑ§é áµ‹ 3% ¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â·ÁÕè µÕ ÇÑ µ¹ÊØ·¸Ô
¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ËÃ×ÍµÑ§é áµ‹ 20 ÅŒÒ¹ºÒ·¢Ö¹é ä» áÅŒÇáµ‹¨Òí ¹Ç¹ã´¨ÐµèÒí ¡Ç‹Ò ·Ñ§é ¹Õ¡é ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÀÒÃÐË¹Õ´é §Ñ ¡Å‹ÒÇãËŒà»š¹ä»µÒÁÇÔ¸Õ
¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õàè ¡ÕÂè ÇâÂ§¡Ñ¹µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÅÒ´·Ø¹Ç‹Ò´ŒÇÂËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·Õè
à¡ÕÂè ÇâÂ§¡Ñ¹ â´ÂÍ¹ØâÅÁ áµ‹ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÀÒÃÐË¹Õ´é §Ñ ¡Å‹ÒÇ ãËŒ¹ºÑ ÃÇÁÀÒÃÐË¹Õ·é àÕè ¡Ô´¢Ö¹é ã¹ÃÐËÇ‹Ò§Ë¹Ö§è »‚¡Í‹ ¹ÇÑ¹·ÕÁè Õ
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¸ØÃ¡Ô¨¡ÑººØ¤¤Åà´ÕÂÇ¡Ñ¹
äÁ‹à»š¹ËÃ×Íà¤Âà»š¹¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ºÃÔÉ·Ñ ãËÞ‹ ºÃÔÉ·Ñ Â‹ÍÂ ºÃÔÉ·Ñ Ã‹ÇÁ ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í¼ÙÁŒ ÍÕ Òí ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ
¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐäÁ‹à»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ ËÃ×ÍËØŒ¹Ê‹Ç¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÍººÑºÑÞªÕ «Öè§ÁÕ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁºÃÔÉÑ·ÊÑ§¡Ñ´ÍÂÙ‹ àÇŒ¹áµ‹¨Ð
ä´Œ¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒáÅŒÇäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 »‚
äÁ‹à»š¹ËÃ×Íà¤Âà»š¹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ã´æ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃà»š¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂËÃ×Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
«Öè§ä´ŒÃÑº¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹¡Ç‹Ò 2 ÅŒÒ¹ºÒ·µ‹Í»‚¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í
¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁºÃÔÉÑ· áÅÐäÁ‹à»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ ËÃ×ÍËØŒ¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒãËŒºÃÔËÒÃ·Ò§ÇÔªÒªÕ¾¹Ñé¹
´ŒÇÂ àÇŒ¹áµ‹¨Ðä´Œ¾Œ¹¨Ò¡¡ÒÃÁÕÅÑ¡É³Ð´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒáÅŒÇäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 »‚
äÁ‹à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃáµ‹§µÑé§à»š¹µÑÇá·¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ËÃ×Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹«Öè§à»š¹¼ÙŒ·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹
äÁ‹»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·ÕÁè ÊÕ ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹áÅÐà»š¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÕÁè ¹Õ ÂÑ ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ËÃ×ÍºÃÔÉ·Ñ Â‹ÍÂ ËÃ×ÍäÁ‹à»š¹
ËØŒ¹Ê‹Ç¹ ·ÕèÁÕ¹ÑÂã¹ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹ ËÃ×Íà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ ÅÙ¡¨ŒÒ§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·ÕèÃÑºà§Ô¹à´×Í¹
»ÃÐ¨íÒ ËÃ×Í¶×ÍËØŒ¹à¡Ô¹ 1% ¢Í§¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹·ÕèÁÕÊ·Ô ¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÃÔÉÑ·Í×è¹ «Öè§»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕÊÀÒ¾ÍÂ‹Ò§
à´ÕÂÇ¡Ñ¹áÅÐà»š¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÕèÁÕ¹ÑÂ¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
äÁ‹ÁÕÅÑ¡É³ÐÍ×è¹ã´·Õè·íÒãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
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µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃÃËÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ¢Í§ºÃÔÉÑ· äÁ‹ä´Œ¼‹Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁ‹ä´Œ¨Ñ´µÑé§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ ¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·
1.4

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
1. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¨íÒ¹Ç¹ 12 ·‹Ò¹

ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÇÁ 5 ¤ÃÑé§

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹ÅÐ·‹Ò¹
รายชื่อ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
3. นายโคอิจิ นางาโนะ
4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
5. นางพิมพใจ เหลาจินดา
6. นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
รายชื่อ
5
7. นายคัทสึมิ คอนโด **
4
8. นายโทรุ ทานาเบะ ** *
4
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท
4
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
5
11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
5
12. นายพิจารณ สุขภารังษี

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
2 (TV Conference)
2 (TV Conference)
5
5
5
5

ËÁÒÂàËµØ ** ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
*** ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ áÅÐ ä´ŒÃÑº¡ÒÃáµ‹§µÑé§ÃÐËÇ‹Ò§»‚
2. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¨íÒ¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹

ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÇÁ 8 ¤ÃÑé§

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹ÅÐ·‹Ò¹
รายชื่อ
1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
3. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
1.5

ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÇÁ 52 ¤ÃÑé§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ¨íÒ¹Ç¹ 7 ¤¹ ä´Œá¡‹
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. นายโคอิจิ นางาโนะ
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¨íÒ¹Ç¹ 7 ·‹Ò¹

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
8
8
8

 รายงานประจําป 2555

ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร
ตําแหนง รองประธานกรรมการบริหาร
ตําแหนง กรรมการและผูจัดการใหญสวนงานอุปกรณสองสวางยานยนต

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
4. นายมาซาชิ อิชิอิ *
ตําแหนง ผูจัดการใหญสวนงานการตลาด
5. นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ
ตําแหนง ผูจัดการใหญ โรงงานแมพิมพ
6. นายชิเกะฮิโร โคบายาชิ
ตําแหนง ผูจัดการใหญ ศูนยวิจัยและพัฒนา
7. นายคาซึมิ สึมิยะ
ตําแหนง รองผูจัดการใหญ สวนงานอุปกรณสองสวางยานยนต
ËÁÒÂàËµØ * ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áµ‹§µÑé§ÃÐËÇ‹Ò§»‚
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·
1.6

¹Ò§ÊØ´ã¨ ÈÃÕà¿„›Í§¿Ø‡§

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ - ÁÕ 1. ºÃÔÉÑ·ãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡®ËÁÒÂ¡Ñº ºÃÔÉÑ· ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡®ËÁÒÂ
ÊÂÒÁ«ÔµÕé ¨íÒ¡Ñ´ ·Õè¹ÒÂ¾Ô¨ÒÃ³ ÊØ¢ÀÒÃÑ§ÉÕ à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ â´Âã¹»‚ 2555 à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 0.64 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ
2. ºÃÔÉÑ·¨‹ÒÂ¤‹Ò¤ÍÃÊàÃÕÂ¹ÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹ ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· ãËŒ¡ÑººÃÔÉÑ· ÇÒà«´Ð àÍç´´Ùà¤ªÑè¹ (ä·ÂáÅ¹´) ¨íÒ¡Ñ´ «Öè§ÁÕ
¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò ÇÔÈÇ¸ÕÃÒ¹¹· à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 0.01 ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§·Ñé§ 2 ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ äÁ‹à¡Ô¹¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ
·ÕèºÃÔÉÑ·ÃÐºØäÇŒ

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2556
1. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ป ยอนหลัง

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร
63 ป
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, Meiji University, JAPAN
0.00%
ไมมี

2. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร และ ผูจัดการใหญสวนงานบริหาร
50 ป
ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประกาศนียบัตร Director Certiﬁcate Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2512 - 2546
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน

ผูจัดการทั่วไป Sale Department 3 บจก.สแตนเลยอิเลคทริค
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา
กรรมการ บจก.ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย)
กรรมการ P.T. Indonesia Stanley Electric
กรรมการ บจก. ซัมไฮเทคส
กรรมการ บจก. ศิริวิทย-สแตนเลย
กรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย
ประธาน มูลนิธิสแตนแลยประเทศไทย
Executive Ofﬁcer บจก.สแตนเลยอิเลคทริค
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป
ยอนหลัง

5.87%
บุตร นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
พี่นอง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, นางพิมพใจ เหลาจินดา และ นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย
พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟค อินดัสตรียส (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลยประเทศไทย
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซันโกลด โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล
พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทยสแตนเลย
พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโดสิทธิผล
พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย
พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เวียตนามสแตนเลย อิเลคทริค
พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน กรรมการ PT Indosnesia Stanley Electric
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล (ประเทศไทย)

3. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการและผูจัดการใหญ สวนงานอุปกรณสองสวางยานยนต
53 ป
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร, Hosei University, JAPAN
0.00%
ไมมี
พ.ศ. 2543 - 2547
พ.ศ. 2547 - 2552
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
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Team Manager, ฝายออกแบบ สวนงานรถจักรยานยนต
บจก.สแตนเลย อิเลคทริค
ผูจัดการฝาย, ฝายออกแบบ สวนงานรถจักรยานยนต
บจก. สแตนเลยอิเลคทริค
กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
กรรมการ บจก.ศิริวิทย-สแตนเลย
รองประธาน บจก.เวียตนามสแตนเลย อิเลคทริค
กรรมการ มูลนิธิสแตนเลยประเทศไทย

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
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ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
4. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

5. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
53 ป
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การคา สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม,
Nanzan University, JAPAN
4.19%
บุตร นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
พี่นอง นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล, นางพิมพใจ เหลาจินดา และ นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
พ.ศ. 2529 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. สิทธิผล 1919
พ.ศ. 2529 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซันโกลด โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โตเอ อิโนแอค
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.ไออารซี (เอเซีย) รีเสิรช
พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล
พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซงงวนฮง
พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลีนิครถเครื่อง
พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
พ.ศ .2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมารท สปอรต โปรโมชั่น
พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑยาง
นางพิมพใจ เหลาจินดา
กรรมการ
52 ป
ปริญญาโท Business Administration Drexel University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certiﬁcate Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2.82%
บุตร นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
พี่นอง นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2536 - 2550 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
บมจ. อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล
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·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
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»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน

6. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

7. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
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ประธานกรรมการ บจก. โตเอ - อิโนแอค
กรรมการบริหาร บจก. ไอ อาร ซี (เอเชีย) รีเสิรช
กรรมการบริหาร บจก. ซันโกลด โฮลดิ้ง
กรรมการบริหาร บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ บจก. เอส.เค.ผลิตภัณฑยาง
กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล
กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
กรรมการบริหาร ประเภทผูทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
46 ป
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
2.82%
บุตร นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
พี่นอง นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ,นายทนง ลี้อิสสระนุกูล และ นางพิมพใจ เหลาจินดา
พ.ศ.2533 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เซงงวนฮง
พ.ศ. 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919
พ.ศ. 2533 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟค อินดัสตรียส (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. คลีนิครถเครื่อง
พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑยาง
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.ไอ อาร ซี (เอเชีย) รีเสิรช
นายคัทสึมิ คอนโด
กรรมการ
61 ป
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร Komazawa University, JAPAN
ไมมี
ไมมี
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¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

8. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน

กรรมการ Stanley Electric Gmbh
กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
รองประธานกรรมการ Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd.
กรรมการ Stanley Electric Holding Asia-Paciﬁc PTE.Ltd.
กรรมการ Guangzhou Stanley Electric Co.,Ltd.
กรรมการ Chongqing Hua-yu Stanley Lighting Co.,Ltd.
กรรมการ Stanley Electric (U.K) Co.,Ltd.
กรรมการ P.T.Indonesia Stanley Electric
กรรมการ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd.
กรรมการ Hella Stanley Holding Pty Ltd.
กรรมการ Honda Sun Co.,Ltd.
กรรมการผูจัดการอาวุโส บจก. สแตนเลยอิเลคทริค
กรรมการ Stanley Electric Sales of America, Inc.
กรรมการ Stanley –Idess S.A.S
ประธานกรรมการบริหาร Stanley Electric (China) Investment Co.,Ltd.
กรรมการ Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd.

นายโทรุ ทานาเบะ
กรรมการ
54 ป
ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร Hosei University JAPAN
ไมมี
ไมมี
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2553 - 2554
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน

ผูจัดการทั่วไป Integrated Components Plant บจก. สแตนเลยอิเลคทริค
เจาหนาที่บริหาร, ผูจัดการใหญ สวนงาน Integrated Components
บจก.สแตนเลยอิเลคทริค
กรรมการ Integrated Components Division Superintendent
บจก. สแตนเลยอิเลคทริค
กรรมการ Research & Development & Technology Superintendent
บจก.สแตนเลยอิเลคทริค
กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา
กรรมการ SL Lighting Corporation
กรรมการ Tianjin Stanley Co.,Ltd.
กรรมการ Stanley Electric U.S.Co.,Inc.
กรรมการ II Stanley Co.,Inc.
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ขอมูลสารสนเทศ
9. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

10. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

88

 รายงานประจําป 2555

นายกฤษดา วิศวธีรานนท
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
63 ป
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร Kyoto University JAPAN
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร Kyoto University JAPAN
ประกาศนียบัตร Director Certiﬁcation Program, Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไมมี
ไมมี
พ.ศ. 2518 - 2550 อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซไทลเพรสทีจ
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
65 ป
ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial)
University Of Wisconsin (Madison Campus)
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสราง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director CertiﬁcationProgram 3/2000
Monitoring Fraud Risk Management 1/2009
Audit Committee Program 28/2009
Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009
Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไมมี
ไมมี
พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.แอดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
11. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

12. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
67 ป
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรไฟฟา Louisiana Tech University USA.
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certiﬁcation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ไมมี
ไมมี
พ.ศ. 2511 - 2513
พ.ศ. 2515 - 2549

วิศวกร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายชางโท กองตรวจสอบ
ผูอํานวยการ หนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการ กองสงเสริมอุตสาหกรรม อีเลคโทรนิคสและไฟฟา
ผูอํานวยการ กองสงเสริมอุตสาหกรรมเบา,
ผูชวยเลขาธิการ
ที่ปรึกษาอาวุโส
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน ผูจัดการดานคุณภาพ บจก.โททัล โซลูชั่น แมเนจเมน เซอวิส
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา

นายพิจารณ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ
52 ป
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร University of Warwick, ENGLAND
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร University of London, ENGLAND
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Certiﬁcation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย(IOD)
ไมมี
ไมมี
พ.ศ. 2530 - 2548 ทนายความ / ทนายความหุนสวน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. สํานักงานกฎหมายสยามซิตี้
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
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ขอมูลสารสนเทศ
13. ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

นายมาซาชิ อิชิอิ
ผูจัดการใหญสวนงานการตลาด
53 ป
ปริญญาตรี Department of Psychology, Nihon University, JAPAN
ไมมี
ไมมี

14. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง

นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ
ผูจัดการใหญสวนงานแมพิมพ
54 ป
Shonan Institute of Technology, JAPAN
ไมมี
ไมมี

15. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
อายุ
วุฒิทางการศึกษา

นายชิเกะฮิโร โคบายาชิ
ผูจัดการใหญศูนยวิจัยและพัฒนา
60 ป
ปริญญาตรี สาขา Science and Engineering Precision Machanical Engineering
Chuo University, JAPAN
ไมมี
ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณทํางานในระยะ
5 ปยอนหลัง
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พ.ศ. 2532 - 2554 ผูจัดการ ฝายการตลาด บจก. สแตนเลย อิเลคทริค
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน ผูจดั การใหญ สวนงานการตลาด บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา

พ.ศ. 2526 - 2552 ผูจัดการโรงงานแมพิมพ บจก. สแตนเลย อิเลคทริค
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน ผูจดั การใหญ สวนงานแมพิมพ บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา

พ.ศ. 2535 - 2551
พ.ศ. 2551 - 2553

Team Manager Design Department บจก.สแตนเลย อิเลคทริค
Department Manager Design Department 3 บจก.สแตนเลย
อิเลคทริค
พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ผูจัดการใหญ ศูนยวิจัยและพัฒนา บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา
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»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
(2)

¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
Í§¤»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
ãËŒ·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹àÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ò¡¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ËÃ×ÍºØ¤¤ÅÍ×è¹«Öè§ÁÔãª‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹â´Â¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 1 ¤¹ ÁÕ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·‹Ò¡Ñº
1 ËØŒ¹ µ‹Í 1 àÊÕÂ§ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¨Ðáº‹§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§¢Í§µ¹ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒá¡‹¼ÙŒã´ÁÒ¡¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´äÁ‹ä´Œ
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· äÁ‹ä´Œ¼‹Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁ‹ä´Œ
¨Ñ´µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¤Ø³ÊÁºÑµÔ
¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· ÁÕÀÒÇÐ ¼ÙŒ¹íÒ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ áÅÐ ÊÒÁÒÃ¶
áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ¨Ò¡½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÅØ‹Á·ÕèÁÕ¼Å»ÃÐâÂª¹Í×è¹ã´ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹â»Ã‹§ãÊ äÁ‹´‹Ò§¾ÃŒÍÂ ÁÕàÇÅÒà¾ÕÂ§¾Íã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐÁÔä´Œà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃËÃ×Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ã¹ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹¡ÑººÃÔÉÑ· «Öè§à»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ËÁÇ´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÊÃÃËÒáÅÐáµ‹§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

(3)

¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
1. ¤‹ÒµÍºá·¹·Õèà»š¹µÑÇà§Ô¹
¡.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÇÁ 13 ÃÒÂ ÃÇÁ 2,500,000 ºÒ· â´Â¡íÒË¹´ã¹ÃÙ»¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤‹ÒàºÕéÂ
»ÃÐªØÁ (à©¾ÒÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ) ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹ÅÐÃÒÂà»š¹´Ñ§¹Õé

รายชื่อ

คาตอบแทนกรรมการ

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
นายโคอิจิ นางาโนะ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพใจ เหลาจินดา
นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
นายคัทสึมิ คอนโด

205,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
190,000 บาท

รายชื่อ

คาตอบแทนกรรมการ

8. นายโทรุ ทานาเบะ *
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
12. นายพิจารณ สุขภารังษี
13. นายคะซึโทชิ อีโนะ **

145,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
130,000 บาท

ËÁÒÂàËµØ * ¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹§µÑé§ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ** ¡ÃÃÁ¡ÒÃÅÒÍÍ¡ÃÐËÇ‹Ò§»‚
¢.
¤.

¤‹ÒµÍºá·¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÇÁ 7 ÃÒÂ ÃÇÁ 54.36 ÅŒÒ¹ºÒ· â´Âà»š¹¤‹ÒµÍºá·¹ã¹ÃÙ»à§Ô¹
à´×Í¹, âº¹ÑÊ
¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¨íÒ¹Ç¹ 3 ÃÒÂ ÃÇÁ 600,000 ºÒ· â´Â¡íÒË¹´à»š¹¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº áÅÐ¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ (à©¾ÒÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ) ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à»š¹´Ñ§¹Õé
รายชื่อ

1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช

ประเภทคาตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนเงินคาตอบแทน
280,000 บาท
160,000 บาท
160,000 บาท
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
2.

¤‹ÒµÍºá·¹Í×è¹
- äÁ‹ÁÕ –
(4)

¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ ãËŒºÃÃÅØµÒÁà»‡ÒËÁÒÂ ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´ ÁÕ¤ÇÒÁ
â»Ã‹§ãÊ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹á¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¼ÙŒÅ§·Ø¹áÅÐ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ø¡½†ÒÂ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´Œ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ
¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
1. ¨Ñ´ãËŒÁÕá¹Ç·Ò§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¸ØÃ¡Ô¨ ËÃ×Í¨ÃÃÂÒºÃÃ³ áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹à¾×èÍãËŒ
¶×Í»¯ÔºÑµÔ áÅÐà½‡ÒÊÑ§à¡µ¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¹Ç·Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò·º·Ç¹áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ãËŒà»š¹»˜¨¨ØºÑ¹
2. ¡íÒË¹´â¤Ã§ÊÃŒÒ§ º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹áÅÐàËÁÒÐÊÁ
3. ¡íÒË¹´ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§µ¹àÍ§
4. ¨Ñ´·íÒáÅÐÃÑ¡ÉÒäÇŒ áÅÐ·º·Ç¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ ·Ñé§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å ´íÒà¹Ô¹ä»ã¹ÅÑ¡É³Ð·Õè¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡¯ËÁÒÂáÅÐ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ·Õè´Õ
µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡ÑºÊÑÞÞÒ¹àµ×Í¹ÀÑÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒáÅÐÃÒÂ¡ÒÃ¼Ô´»¡µÔ·Ñé§ËÅÒÂ
5. ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·Õè¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ â»Ã‹§ãÊ áÅÐ·Ñ¹àÇÅÒ ãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂä´ŒÃÑº
ÊÒÃÊ¹à·ÈÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹
6. ãËŒÁÕÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Íä´Œ »ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
ÀÒÂã¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ áÅÐ¡ÒÃµÔ´µÒÁãËŒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å
7. ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒÁÑè¹ã¨Ç‹ÒÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÅÐ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ
8. ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº áÅÐâ»Ã‹§ãÊ
9. ¨Ñ´ãËŒÁÕÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊÑ§¤Á
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´Œ¡Òí Ë¹´ÇÔÊÂÑ ·ÑÈ¹ ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè ãËŒÂ´Ö ¶×Íà»š¹á¹Ç·Ò§
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¾×èÍà»š¹ä»µÒÁ·ÕèºÃÔÉÑ·ÁØ‹§ËÇÑ§à¾×èÍÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Öè§à¡ÕÂÃµÔÂÈ áÅÐ¤Ø³¤‹Òã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁ
àÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔÁÔªÍº¢Í§ºØ¤¤Åã¹ºÃÔÉÑ· áÅÐ¨Ñ´¾ÔÁ¾à»š¹¤Ù‹Á×ÍãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ, ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹
ÃÑº·ÃÒºáÅÐ¶×Í»¯ÔºÑµÔ ·Ñé§¹Õé ä´ŒºÃÃ¨ØàÃ×èÍ§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ»°Á¹Ôà·È¹ ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ, ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ
¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹ ÃÇÁ·Ñé§ä´Œà»´à¼ÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´äÇŒã¹àÇºä«´ ¢Í§ºÃÔÉÑ·´ŒÇÂ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ â´ÂÊÃØ»ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáº‹§à»š¹ 5 ËÁÇ´ ´Ñ§¹Õé
1.

ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (Rights of Shareholders)
ºÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕ¹âÂºÒÂ·Õ¨è Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×Íè ÃÑ¡ÉÒÊÔ·¸Ô¢¹Ñé ¾×¹é °Ò¹·Õ¼è ¶ÙŒ Í× ËØ¹Œ ¾Ö§ä´ŒÃºÑ ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹µÒÁ·Õ¡è ®ËÁÒÂ¡íÒË¹´ºÃÔÉ·Ñ Ï
ãËŒÊÔ·¸Ô¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹¡ÒÃ «×éÍ ¢ÒÂ âÍ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â·Õèµ¹¶×ÍÍÂÙ‹ ÍÂ‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐ ¡ÒÃä´ŒÃÑºÊ‹Ç¹áº‹§¼Å¡íÒäÃ ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ ¡ÒÃÃ‹ÇÁµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ºÃÔÉÑ· àª‹¹ ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡ÒÃ
Í¹ØÁÑµÔ¸ØÃ¡ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¡ÒÃá¡Œä¢Ë¹Ñ§Ê×ÍÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô¢Í§
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹´Ñ§¹Õé
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ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
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¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
1.1

ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ áÅÐ¨íÒà»š¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·Õè¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ â»Ã‹§ãÊ áÅÐ·Ñ¹àÇÅÒ
ãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ ãËŒ¤Ãº¶ŒÇ¹ µÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§µ‹Ò§æ ¾ÃŒÍÁ¹íÒ¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹Ñé¹à¼Âá¾Ã‹äÇŒã¹
àÇçºä«´ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅä´ŒÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§ «Öè§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅÍ×è¹æ à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
ºÃÔÉÑ· àª‹¹ â¤Ã§ÊÃŒÒ§à§Ô¹Å§·Ø¹, ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÏÅÏ ÃÇÁ·Ñé§¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹Í×è¹æ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ
·ÕèºÃÔÉÑ· ä´Œà¼Âá¾Ã‹á¡‹ºØ¤¤ÅÍ×è¹´ŒÇÂà¾×èÍãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂä´ŒÃÑº·ÃÒºàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Ø¡ÃÒÂä´ŒÃÑº¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨íÒà»š¹áÅÐà¾ÕÂ§¾Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÇÑ¹ àÇÅÒ Ê¶Ò¹·Õè áÅÐÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¾ÃŒÍÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íºáµ‹ÅÐÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁà»š¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ â´ÂºÃÔÉÑ· ä´Œà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ´Ñ§¡Å‹ÒÇäÇŒã¹
àÇçºä«´¢Í§ºÃÔÉÑ·Å‹Ç§Ë¹ŒÒ»ÃÐÁÒ³ 1 à´×Í¹ ¡‹Í¹¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ

1.2

ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐÍÍ¡àÊÕÂ§Å§ÁµÔ
Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁ
ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¨Ñ´Ê‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 14 ÇÑ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ, ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áÅÐ àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐà¾ÕÂ§¾Í â´ÂàÍ¡ÊÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ä´Œ¨Ñ´
·íÒ·Ñé§ÀÒÉÒä·Â áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡á¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹µ‹Ò§ªÒµÔ
ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁä´Œá¨Œ§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁáÅÐÅ§ÁµÔ ÃÇÁ·Ñé§àÍ¡ÊÒÃ·Õè¨íÒà»š¹ã¹
¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂµ¹àÍ§ ºÃÔÉÑ·Ï à»´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÍº
©Ñ¹·ÐãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐËÃ×Í ºØ¤¤Åã´æ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁá·¹µ¹ä´Œâ´ÂãªŒË¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·ÐáººË¹Ö§è áººã´·Õºè ÃÔÉ·Ñ ä´Œ¨´Ñ
Ê‹§ä»¾ÃŒÍÁ¡ÑºË¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ Download Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·Ð¼‹Ò¹·Ò§àÇçºä«´¢Í§ºÃÔÉÑ·ä´Œ
ÍÕ¡´ŒÇÂ
¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¨Ñ´Ã¶ÃÑº - Ê‹§ à¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡á¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹¡ÒÃÁÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¨Ñ´ãËŒÁÕà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµŒÍ¹ÃÑºáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡á¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹¡ÒÃÁÒãªŒÊÔ·¸Ôà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¡‹Í¹àÇÅÒ»ÃÐªØÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ
2 ªÑèÇâÁ§ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Õèà»š¹Ê¶ÒºÑ¹ ºÃÔÉÑ·ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹ áÅÐÃÒÂª×èÍ¡Í§·Ø¹µ‹Ò§æ
ãËŒà»š¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒä´Œ
ã¹¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§ä´ŒãªŒÇÔ¸Õà¡çººÑµÃÅ§¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ã¹¡Ã³Õ·ÕèÅ§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§äÁ‹àËç¹´ŒÇÂà¾×èÍ¹íÒÁÒ¤íÒ¹Ç³¼Å
¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ã¹áµ‹áÅÐÇÒÃÐ «Öè§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÊÒÁÒÃ¶¢ÍµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ä´ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ä´Œ¨Ñ´ãËŒºØ¤¤Å
´Ñ§µ‹Íä»¹Õéà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ ´Ñ§¹Õé
- ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ·Ø¡·‹Ò¹
- ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ à¾×èÍãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹«Ñ¡¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº§º¡ÒÃà§Ô¹
- ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÀÒÂ¹Í¡·íÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹¤¹¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§
- Å‹ÒÁ à¾×èÍÊ×èÍÊÒÃ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
- µÑÇá·¹ÅÙ¡¨ŒÒ§¢Í§ºÃÔÉÑ· : »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ áÅÐµÑÇá·¹ÅÙ¡¨ŒÒ§·Õèä´ŒÃÑºàÅ×Í¡µÑé§¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹
à»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
- µÑÇá·¹ªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ò¡ à·ÈºÒÅµíÒºÅºŒÒ¹¡ÅÒ§
¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹ ¹ÑºË¹Öè§ËØŒ¹ÁÕË¹Öè§àÊÕÂ§ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÁÕ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·‹Ò¡Ñº¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹·Õèµ¹¶×ÍÍÂÙ‹ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Å§
¤Ðá¹¹àÊÕÂ§áººÊÐÊÁ (Cumulative Voting) à¹×èÍ§¨Ò¡¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´äÇŒ
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2.

1.3

ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁÍÂ‹Ò§à»š¹ÍÔÊÃÐ
à»´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Ø¡ÃÒÂÁÕÊÔ·¸ÔÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐ«Ñ¡¶ÒÁâ´ÂãËŒàÇÅÒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁã¹
ÇÒÃÐµ‹Ò§æ ¡‹Í¹¡ÒÃÅ§ÁµÔ ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡¤¹ áÅÐ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ÁÕË¹ŒÒ·Õàè ¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ
à¾×èÍµÍº¢ŒÍ«Ñ¡¶ÒÁá¡‹·Õè»ÃÐªØÁ

1.4

ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ
â´Âã¹ÇÒÃÐ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèàÊ¹Íµ‹Í·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ä´Œá¨Œ§¹âÂºÒÂáÅÐËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´
¤‹ÒµÍºá·¹áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤‹ÒµÍºá·¹·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹ÅÐ·‹Ò¹ä´ŒÃÑº

1.5

ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òáµ‹§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·àÊ¹Íª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Å§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§àÅ×Í¡µÑé§
¡ÃÃÁ¡ÒÃà»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å

1.6

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃàÊ¹ÍÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹»ÃÐ¨íÒ»‚ à¾×èÍãËŒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×Í
ËØ¹Œ ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁáÅÐà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨Ö§ä´Œ¡Òí Ë¹´ËÅÑ¡à¡³±áÅÐÇÔ¸¡Õ ÒÃãËŒ¼¶ÙŒ Í× ËØ¹Œ àÊ¹ÍàÃ×Íè §à¾×Íè ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ· ¾Ô¨ÒÃ³ÒºÃÃ¨Øà»š¹ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹»ÃÐ¨íÒ»‚Å‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅÐà»´à¼ÂãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÃÒº¶Ö§ÊÔ·¸Ô,
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ËÅÑ¡à¡³±áÅÐ¢Ñé¹µÍ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ äÇŒº¹ website¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐä´Œá¨Œ§¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¼‹Ò¹ÃÐºº
¢‹ÒÇ¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ (Equitable Treatment of Shareholders)
ºÃÔÉÑ·Ï ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹·Ø¡ÃÒÂ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ŒÍÂ
¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹ ËÃ×Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹µ‹Ò§ªÒµÔ â´ÂÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¹Õé
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2.1

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§µÒÁ¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹·Õèµ¹¶×ÍÍÂÙ‹ â´Âáµ‹ÅÐËØŒ¹ÁÕÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§Ë¹Öè§àÊÕÂ§ »˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·ÁÕà©¾ÒÐ
ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ äÁ‹ÁÕËØŒ¹»ÃÐàÀ·Í×è¹æ

2.2

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ä´Œ¡íÒË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ ´Ñ§¹Õé ¡íÒË¹´ÁÔãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ËÃ×Í¾¹Ñ¡§Ò¹
¹íÒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ä»ãªŒà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹Ê‹Ç¹µ¹áÅÐ¡íÒË¹´ËŒÒÁ¾¹Ñ¡§Ò¹«Öè§ÍÂÙ‹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· «×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â¢Í§ºÃÔÉÑ·ÀÒÂã¹ 1 à´×Í¹ ¡‹Í¹ÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â§º¡ÒÃà§Ô¹ ËÃ×ÍÊÒÃÊ¹à·Èá¡‹
ÊÒ¸ÒÃ³Ðª¹áÅÐÀÒÂã¹ 24 ªÑèÇâÁ§ ËÅÑ§¡ÒÃà»´à¼Â§º¡ÒÃà§Ô¹ ËÃ×ÍÊÒÃÊ¹à·È â´Â¡íÒË¹´äÇŒã¹¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕ µŒÍ§ÃÒÂ§Ò¹¨íÒ¹Ç¹ËØŒ¹
¢Í§ºÃÔÉÑ· ·Õèµ¹ÁÕÍÂÙ‹ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÃÒº·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2.3

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ºÃÔÉÑ·ä´Œ¨Ñ´·íÒË¹Ñ§Ê×ÍÁÍº©Ñ¹·ÐµÒÁáºº·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ¡íÒË¹´áÅÐ¨Ñ´Ê‹§ä»¾ÃŒÍÁ¡Ñº
Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ñ´»ÃÐªØÁ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ «Ö§è ä´ŒàÍ¡ÊÒÃ ËÅÑ¡°Ò¹ ÃÇÁ·Ñ§é ¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Ñ¹é µÍ¹ã¹¡ÒÃÁÍº©Ñ¹·ÐãËŒ¼¶ÙŒ Í× ËØ¹Œ ·ÃÒºà¾×Íè ÊÒÁÒÃ¶
¨Ñ´àµÃÕÂÁä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§

2.4

ºÃÔÉ·Ñ Ï ãËŒÊ·Ô ¸Ôá¡‹¼¶ÙŒ Í× ËØ¹Œ ·Õàè ¢ŒÒ»ÃÐªØÁÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ä´ŒàÃÔÁè »ÃÐªØÁáÅŒÇÁÕÊ·Ô ¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑºÇÒÃÐ·ÕÍè ÂÙÃ‹ ÐËÇ‹Ò§
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÂÑ§äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃÅ§ÁµÔ áÅÐ¹Ñºà»š¹Í§¤»ÃÐªØÁµÑé§áµ‹ÇÒÃÐ·Õèä´Œà¢ŒÒ»ÃÐªØÁáÅÐÍÍ¡àÊÕÂ§à»š¹µŒ¹ä» àÇŒ¹áµ‹·Õè
»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¨ÐàËç¹à»š¹ÍÂ‹Ò§Í×è¹
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3.

2.5

¡ÒÃºÍ¡¡Å‹ÒÇàÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¹Í¡¨Ò¡ãËŒ ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂÃÑº½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â(»ÃÐà·Èä·Â)¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹
ËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· à»š¹¼ÙŒ¨Ñ´Ê‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁãËŒá¡‹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 14 ÇÑ¹ ¡‹Í¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅŒÇ ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§ä´Œ
à¼Âá¾Ã‹Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁ¼‹Ò¹àÇºä«´¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à»š¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹¡‹Í¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áÅÐºÃÔÉ·Ñ Ï ä´Œà¼Âá¾Ã‹Ë¹Ñ§Ê×Í
àªÔÞ»ÃÐªØÁ¼‹Ò¹Ê×èÍÁÇÅª¹â´Â»ÃÐ¡ÒÈÅ§ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ÃÒÂÇÑ¹©ºÑºÀÒÉÒä·ÂµÔ´µ‹Í¡Ñ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 3 ÇÑ¹ áÅÐ ¡‹Í¹
ÇÑ¹»ÃÐªØÁäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 7 ÇÑ¹

2.6

ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¨Ñ´·íÒºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐä´Œà¼Âá¾Ã‹äÇŒã¹àÇçºä«´ ¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹·ÕèäÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ
ä´ŒÃÑº·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ÀÒÂã¹ 14 ÇÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ (Role of Stakeholders)
ºÃÔÉ·Ñ Ï ÃÑºÃÙ¶Œ §Ö ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙÁŒ ÊÕ Ç‹ ¹ä´ŒàÊÕÂ¡ÅØÁ‹ µ‹Ò§æ ä´Œá¡‹ ÅÙ¡¤ŒÒ¼Ù«Œ Í×é ÅÙ¡¤ŒÒ¼Ù¢Œ ÒÂ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹
Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ µÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´áÅÐ´ÙáÅÇ‹ÒÊÔ·¸Ô´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÅÐ»¯ÔºÑµÔ´ŒÇÂ´Õ
3.1

ÅÙ¡¤ŒÒ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï Ê‹Ç¹ãËÞ‹¢ÒÂãËŒá¡‹¼ÙŒ¼ÅÔµÃ¶Â¹µáÅÐÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ ´Ñ§¹Ñé¹ÅÙ¡¤ŒÒã¹¤ÇÒÁËÁÒÂ
¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ö§ËÁÒÂ¶Ö§ÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ÃÇÁ¶Ö§ÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·ÕèãªŒÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨ÃÔ§æ ´ŒÇÂ ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ
¡íÒË¹´¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ ´Ñ§¹Õé
´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ : µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁ¾Íã¨¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒà»š¹ÍÑ¹´ÑºË¹Öè§ ´ŒÇÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ø¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Ò§´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾, µŒ¹·Ø¹,
¡ÒÃ¨Ñ´Ê‹§, ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò, ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸â´Â¡ÒÃãªŒÇ§¨Ã ¡ÒÃÇÒ§á¼¹ - ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ - ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ : ÁØ§‹ ÁÑ¹è ·Õ¨è ÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ÃÐººÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ã¹ÃÐ´ÑºÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å Ê‹§ÁÍº¼ÅÔµÀÑ³±´ÇŒ Â¤ÇÒÁÁÑ¹è ã¨
·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨áÅÐ¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ
ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¨Ñ´Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Quality Assurance ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒ ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ
ãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ áÅÐÃÑº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ à¾×èÍãËŒÅÙ¡¤ŒÒä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
·Ñé§¹Õéã¹´ŒÒ¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»®ÔºÑµÔ·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁ áÅÐµÒÁ»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨

3.2

ÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒ¢ÒÂ ¤×Í ¤Ù‹¤ŒÒ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¹âÂºÒÂ·Õè¨Ð»¯ÔºÑµÔµÒÁ¢ŒÍµ¡Å§, ÊÑÞÞÒ µ‹Í¤Ù‹¤ŒÒÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´ â´ÂÂÖ´ÁÑè¹
ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂÊØ¨ÃÔµ ·Ñé§µ‹Íµ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ÀÒÂãµŒ¡®ËÁÒÂ áÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¡ÒÃ
¤Ñ´àÅ×Í¡ÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒ¢ÒÂà»š¹ä»µÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§½†ÒÂ¨Ñ´«×éÍ ·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃÊíÒ¤ÑÞ ÊÀÒ¾¡Ô¨¡ÒÃ ÃÇÁ¶Ö§¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÐà´ç¹
´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ´ŒÒ¹¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹´ŒÇÂ
¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§¨Ñ´ãËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐªØÁ¡Ñº¤Ù‹¤ŒÒ à¾×èÍá¨Œ§¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ãËŒ·ÃÒº¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÃÑº¿˜§¢ŒÍ¤Ô´àËç¹ àª‹¹ ¡Ã³Õ
¸¹Ò¤ÒÃËÃ×Í à¨ŒÒË¹Õéà§Ô¹¡ÙŒ ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐàªÔÞà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¾ÃŒÍÁ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐËËÅÑ¡·ÃÑ¾Âã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁá¨Œ§¼Å´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÃÒÂäµÃÁÒÊ ËÃ×Í ¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒ¢ÒÂ ¡çÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ supplier meeting à»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡»‚â´Â½†ÒÂ¨Ñ´«×éÍ à¾×èÍá¨Œ§¹âÂºÒÂ
´ŒÒ¹¨Ñ´«×Íé »ÃÐ¨íÒ»‚ áÅÐÁÍºÃÒ§ÇÑÅ QCD ÊíÒËÃÑº¼Ù¢Œ ÒÂ·ÕÊè ¹Ô ¤ŒÒÁÕ¤³
Ø ÀÒ¾ áÅÐ¨Ñ´Ê‹§µÃ§àÇÅÒ¡Ã³Õà¨ŒÒË¹ÕÃé ºÑ àËÁÒ¡‹ÍÊÃŒÒ§
¨Ð¨Ñ´»ÃÐªØÁáÂ¡â´Âà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·Õè´ÙáÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á ¡‹ÍÊÃŒÒ§
¢ÂÒÂËÃ×Íµ‹ÍàµÔÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï Ã‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ à¾×Íè ¢ÂÒÂ¼ÅÁÒµÃ¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂá¡‹¼·ÙŒ àÕè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ µÑ§é áµ‹
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§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
»‚ 2552 ºÃÔÉÑ· ä´ŒàÃÔèÁ¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ¢ÒÂÇÑµ¶Ø´Ôºà¾×èÍãËŒà»š¹¼ÙŒ¼ÅÔµ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ Ê‹§ÁÍºµÃ§àÇÅÒ ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹
¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃä´ŒÇÑµ¶Ø´Ôº·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐµŒ¹·Ø¹äÁ‹ÊÙ§à¡Ô¹ä» áÅÐä´Œ¨Ñ´·íÒµ‹Íà¹×èÍ§ÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ áº‹§à»š¹
2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ ´Ñ§¹Õé
1. Supplier SNAP ºÃÔÉÑ· ¢ÂÒÂ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ¼ÅÔµ ä»ÂÑ§¼ÙŒ¢ÒÂ áÅÐ¨Ñ´·ÕÁ§Ò¹¨Ò¡ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ SNAP (Stanley
New Approach Productivities)áÅÐ½†ÒÂ¨Ñ´«×éÍ¢Í§ºÃÔÉÑ· à¢ŒÒä»ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ¼ÅÔµ ³ ºÃÔÉÑ·
¼ÙŒ¢ÒÂ à»š¹ÃÐÂÐæ ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ 6 à´×Í¹
2. Supplier Improvement Project ºÃÔÉÑ· ¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙŒ¢ÒÂ áÅÐà¢ŒÒä»ª‹ÇÂã¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ»˜ÞËÒ áÅÐãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒ´ŒÒ¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµ·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒ¢ÒÂä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Åµ‹Ò§æ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÍÂÙ‹àÊÁÍà¾×èÍãËŒà¡Ô´à»š¹Ë‹Ç§â«‹¤Ø³ÀÒ¾
3.3

¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·Ï µÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§ºÃÔÉÑ· à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃ‹ÇÁã¨¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹¶×Íä´ŒÇ‹Ò
¾¹Ñ¡§Ò¹à»š¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕÊè Òí ¤ÑÞáÅÐÁÕ¤³
Ø ¤‹Òµ‹ÍºÃÔÉ·Ñ à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔ§è ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨Ö§ä´Œ¡Òí Ë¹´¹âÂºÒÂà¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅ¾¹Ñ¡§Ò¹
¤ÃÍº¤ÅØÁ´ŒÒ¹ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
ÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ä·Â ÁÃ· 8001-2003(µÑé§áµ‹à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2551 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹)¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
ÊÑ§¤Á «Öè§ÁÕ¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹´Ñ§¹Õé
• ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹
1. ºÃÔÉÑ·Ï ÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð»¯ÔºÑµÔµÒÁº·ºÑÞÞÑµÔáË‹§¡®ËÁÒÂáÃ§§Ò¹ ¢ŒÍ¡íÒË¹´áË‹§ÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ä·Â¡¯ËÁÒÂáÅÐ
ÁÒµÃ°Ò¹Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
2. ºÃÔÉÑ·Ï ¾ÂÒÂÒÁ¨Ð¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãËŒ¡Ñº
¾¹Ñ¡§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
3. ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð·º·Ç¹¤ÇÒÁà¾ÕÂ§¾Í ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¤ÇÒÁÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¹âÂºÒÂºÃÔÉÑ·Ï ÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
ÃÇÁ¶Ö§¼Å»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
• ´ŒÒ¹¤‹ÒµÍºá·¹ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾á¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹
ã¹»‚ 2553 ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ»ÃÐ¡ÒÈãªŒ ÃÐººâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤ÅãËÁ‹ àÃÕÂ¡Ç‹Ò Stars Plan(Stanley Total Ability
Rating System Plan)»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 6 ÃÐºº ä´Œá¡‹ ÃÐººÅíÒ´Ñº¢Ñé¹ ÃÐººµíÒáË¹‹§ ÃÐººËÁØ¹àÇÕÂ¹§Ò¹ ÃÐºº¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹ ÃÐºº¤‹Ò¨ŒÒ§áÅÐ ÃÐºº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ·Ñé§ 6 ÃÐºº¹Õé ¶Ù¡ÊÃŒÒ§¢Öé¹ÁÒÀÒÂãµŒ»ÃÑªÞÒ 3 ¤íÒ ä´Œá¡‹
¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁ, ¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡ÂÍÁÃÑº áÅÐ ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å´Ñ§¡Å‹ÒÇÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒà»š¹Í§¤¡Ã·Õè
ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèã½†ÃÙŒáÅÐÃÑ¡¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ «Öè§¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¾¹Ñ¡§Ò¹ãËŒ¹íÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ÍÍ¡ÁÒãªŒ ·Ñé§¹Õéä´Œ¨Ñ´
¾ÔÁ¾ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÃÐºº´Ñ§¡Å‹ÒÇá¨¡¨‹ÒÂá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÍºÃÁà¾×èÍÍ¸ÔºÒÂá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹ãËŒà¢ŒÒã¨
à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ÃÐººà»š¹´Ñ§¹Õé :
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µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
·íÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·ÕèºÃÔÉÑ·µŒÍ§¡ÒÃâ´ÂáÂ¡µÒÁáµ‹ÅÐÅíÒ´Ñº¢Ñé¹ ÃÇÁ¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¾¹Ñ¡§Ò¹¨Ð
ÊÒÁÒÃ¶Â¡ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè (àÅ×èÍ¹¢Ñé¹) à¾×èÍ¡ÃÐµØŒ¹ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ÍÂ‹Ò§à»š¹¢Ñé¹µÍ¹
-

à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃãËŒ¼ÅµÍºá·¹á¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹ â´Â¡ÒÃÃÐºØà§×èÍ¹ä¢ÅíÒ´Ñº¢Ñé¹ à¾×èÍãËŒ¤‹Ò¨ŒÒ§ÁÕ
¤ÇÒÁÊÁ´ØÅÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶, áÃ§¨Ù§ã¨ ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
·Ñé§ÃÐÂÐÊÑé¹ áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ ÃÇÁ·Ñé§ËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÑºà§Ô¹à´×Í¹·Õèà¹Œ¹´Ù¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹
·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶ºÃÔËÒÃÍ§¤¡ÃÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ ´ŒÇÂ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ã¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐº·ºÒ·
¢Í§áµ‹ÅÐµíÒáË¹‹§

• ´ŒÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ¡è ®ËÁÒÂ¡íÒË¹´, ¨Ñ´ãËŒÁ¡Õ Í§·Ø¹ÊíÒÃÍ§àÅÕÂé §ªÕ¾, àÃ×Íè §ÊØ¢ÀÒ¾
ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµáÅÐÊØ¢ÀÒ¾à¾ÔèÁàµÔÁá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐÂÑ§ÁÕ§ºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅà¾ÔèÁàµÔÁ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡
»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤ÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾â´Â¤ÃÍº¤ÅØÁ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ áÅÐ´ŒÒ¹·Ñ¹µ¡ÃÃÁ à¾×èÍãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹äÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅã¨
ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ, à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¤‹Òà´Ô¹·Ò§, à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¤‹ÒÍÒËÒÃ ÏÅÏ à»š¹µŒ¹
¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹é ä´Œ¡Òí Ë¹´ãËŒÁ¡Õ ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà¾ÔÁè àµÔÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡»‚ â´Â¼‹Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ
ã¹¡ÒÃÃÑº¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹à¾×èÍàÊ¹Íµ‹Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ ·íÒãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨µ‹ÍÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº ´Ñ§¨Ð
àËç¹ä´Œ¨Ò¡ÃÒ§ÇÑÅ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹·ÕèºÃÔÉÑ· ä´ŒÃÑº ÍÕ¡·Ñé§ºÃÔÉÑ· äÁ‹à¤ÂÁÕ¢ŒÍ¾Ô¾Ò·´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ áÅÐäÁ‹ÁÕÊËÀÒ¾áÃ§§Ò¹
• ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹
ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾¹Ñ¡§Ò¹ â´ÂºÃÔÉÑ· ä´Œ¡íÒË¹´¨íÒ¹Ç¹à»‡ÒËÁÒÂãËŒá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹
·Ø¡¤¹µÒÁáµ‹ÅÐÅíÒ´Ñº¢Ñé¹ µŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒËÃ×Í·Ñ¡ÉÐµÒÁ·Õè¡íÒË¹´ áÅÐä´Œ¨Ñ´·íÒËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡ÃÐ´Ñº¢Ñé¹µÒÁà§×èÍ¹ä¢¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·ÕèºÃÔÉÑ·Ï ¡íÒË¹´ ·Ñé§·Õèà»š¹¡ÒÃ¨Ñ´ÍºÃÁÀÒÂã¹â´ÂºÃÔÉÑ·Ï
¨Ñ´àÍ§ áÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèµŒÍ§Ê‹§ä»ÍºÃÁÂÑ§Í§¤¡ÃÀÒÂ¹Í¡ºÃÔÉÑ· â´Âä´Œ¡íÒË¹´ãËŒ¡ÒÃ¼‹Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁà»š¹à§×èÍ¹ä¢
ã¹¡ÒÃàÅ×èÍ¹ÅíÒ´Ñº¢Ñé¹
¹Í¡¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õè¡íÒË¹´áÅŒÇ ÂÑ§¨Ñ´ãËŒáµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´Ê‹§¾¹Ñ¡§Ò¹ä»ÍºÃÁã¹àÃ×èÍ§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ñé§ã¹»ÃÐà·È
áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È
ã¹»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ä´Œ¨Ñ´ÍºÃÁÀÒÂã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃµ‹Ò§æ ÃÇÁ 77 ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ¨íÒ¹Ç¹ 2,519 ¤¹
ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ªÑèÇâÁ§à©ÅÕèÂ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 31.20 ªÑèÇâÁ§µ‹Í¤¹ â´ÂÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ´ŒÒ¹¾Ñ²¹Ò¨Ôµã¨ áÅÐ¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃ
à§Ô¹ ä´Œá¡‹ ËÅÑ¡ÊÙµÃ Happiness in work life and management by Corporate Governance áÅÐ ËÅÑ¡ÊÙµÃ ·íÒ§Ò¹
ÍÂ‹Ò§äÃãËŒÊØ¢ã¨ ÊºÒÂ¡ÃÐà»‰Ò ËÅÑ¡ÊÙµÃ·íÒ§Ò¹à¡‹§¢Öé¹´ŒÇÂÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ·Õè´Õ à»š¹µŒ¹ à¾×èÍãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹
´ŒÒ¹Í×è¹æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃÍºÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº§Ò¹ ¡ÒÃÍºÃÁã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È â´Â»¡µÔºÃÔÉÑ· ¨ÐÊ‹§¾¹Ñ¡§Ò¹ä»
½ƒ¡ÍºÃÁÂÑ§»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¤Ø³ÀÒ¾ ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³± à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 - 9 à´×Í¹ ã¹
»‚ 2555 ä´ŒÊ‹§¾¹Ñ¡§Ò¹ä»ÍºÃÁ·Õè»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ¨íÒ¹Ç¹ 19 ¤¹
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ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È ºÃÔÉÑ· ä´Œ¨Ñ´Ê‹§¾¹Ñ¡§Ò¹ä»ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÂÑ§»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ áÅÐ»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
áÅÐà¾×èÍàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃãËÁ‹æ à¾×èÍ¹íÒÁÒ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
• ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ºÃÔÉÑ·ä´Œ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂäÇŒ´Ñ§¹Õé
1.

ºÃÔÉÑ· ¨Ð¡íÒË¹´ãËŒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¶×Íà»š¹Ë¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºÍÑ¹´ÑºáÃ¡ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§
¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹

2.

ºÃÔÉÑ· µŒÍ§»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ ¢ŒÍºÑ§¤Ñº ÃÐàºÕÂºáÅÐÁÒµÃ°Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ
áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´

3.

ºÃÔÉÑ· ¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ ãËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÑº»ÃØ§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂÍÂ‹Ò§
µ‹Íà¹×èÍ§ µÅÍ´¨¹¡ÒÃãªŒÍØ»¡Ã³»‡Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒäÇŒ«Öè§ÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ·Õè´Õ¢Í§
¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹

4.

ºÃÔÉ·Ñ ¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁ¡Õ ¨Ô ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµ‹Ò§æ ·Õ¨è Ðª‹ÇÂ¡ÃÐµØ¹Œ ¨ÔµÊíÒ¹Ö¡´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ·Ñé§ã¹§Ò¹áÅÐ¹Í¡§Ò¹ àª‹¹ ¡ÒÃÍºÃÁ ¨Ù§ã¨ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
à»š¹µŒ¹

5.

ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ãËŒ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ·Ø¡ÃÐ´Ñº¨ÐµŒÍ§¡ÃÐ·íÒµ¹ãËŒà»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè´Õ à»š¹¼ÙŒ¹íÒ ÍºÃÁ ½ƒ¡ÊÍ¹¨Ù§ã¨
áÅÐ¡ÃÐµØŒ¹¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹»®ÔºÑµÔ§Ò¹´ŒÇÂÇÔ¸Õ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

6.

ºÃÔÉÑ· ¨Ð¡íÒË¹´ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹µŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§µ¹àÍ§ à¾×èÍ¹Ã‹ÇÁ§Ò¹ µÅÍ´¨¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
¢Í§ºÃÔÉÑ·à»š¹ÊíÒ¤ÑÞµÅÍ´àÇÅÒ·Õè»®ÔºÑµÔ§Ò¹

7.

ºÃÔÉÑ·¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ 5Ê (ÊÐÊÒ§ ÊÐ´Ç¡ ÊÐÍÒ´ ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð ÊÃŒÒ§¹ÔÊÑÂ) ã¹Ê¶Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§
à¤Ã‹§¤ÃÑ´ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØáÅÐâÃ¤à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

8.

ºÃÔÉÑ·¨ÐÃ³Ã§¤Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹Ã‹ÇÁÁ×Íã¹â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐÁÕ
ÊÔ·¸ÔàÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÊÀÒ¾¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

9.

ºÃÔÉÑ· ¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤ÅáÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµ‹Í¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐºØ¤¤Å
ÀÒÂ¹Í¡

10. ºÃÔÉÑ·¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¹âÂºÒÂ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Œ¹ËÒáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÑ¹µÃÒÂ (Completely Check
Completely Find Out) ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ à¾×èÍãËŒºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂÍØºÑµÔàËµØà»š¹ÈÙ¹Â·Ñé§ã¹§Ò¹áÅÐ¹Í¡§Ò¹
11. ºÃÔÉÑ·¨Ð¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔµÒÁ¹âÂºÒÂ·Õè¡íÒË¹´äÇŒ¢ŒÒ§µŒ¹à»š¹»ÃÐ¨íÒ
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 รายงานประจําป 2555

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒµÑé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×èÍ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹â´Âà©¾ÒÐ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§ä´Œ¨Ñ´µÑé§ Ë¹‹ÇÂ¡ÙŒÀÑÂ©Ø¡à©Ô¹ ÀÒÂãµŒª×èÍ ·ÕÁ TOP GUN ¢Í§ºÃÔÉÑ·àÍ§áÅÐÊ‹§ä»½ƒ¡ÍºÃÁ
à©¾ÒÐ·Ò§ã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¡Ã³ÕÁÕàËµØ¡ÒÃ³©Ø¡à©Ô¹ ÁÔãª‹à©¾ÒÐã¹ºÃÔÉÑ·à·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹ä´Œ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁ
ª‹ÇÂàËÅ×Íá¡‹ªÁØ ª¹·ŒÍ§¶Ô¹è ´ŒÇÂ áÅÐã¹»‚ 2554 ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐººÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ OHSAS 18001 à¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´ÍÑ¹µÃÒÂËÃ×ÍÍØºÑµÔàËµØµ‹Ò§æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹ ÃÇÁ·Ñé§ãËŒÁÑè¹ã¨ä´ŒÇ‹Ò¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Ò§æ à»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¾¹Ñ¡§Ò¹ ºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ µ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á 2555

- ÃÒ§ÇÑÅÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ (The Best Performance Company of Safety, Occupational Health and
Workplace Environmen Award)»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555 ¨Ò¡¡ÃÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§áÃ§§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§ à»š¹»‚·Õè 9

à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555

- ÃÒ§ÇÑÅÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ´ŒÒ¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÃ§§Ò¹ (An
Outstanding Establishment for Labour Relations and Welfare Award) »ÃÐ¨íÒ»‚ 2555
¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§à»š¹»‚·Õè 7

à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2556

- ÃÒ§ÇÑÅÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´Õà´‹¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹

à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2556

- ÃÒ§ÇÑÅ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ ¨Ò¡ ºÃÔÉÑ· ä·Â«Ù«Ù¡Ô ÁÍàµÍÃ ¨íÒ¡Ñ´

à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2556

- ÃÒ§ÇÑÅ Best Supplier Award ¨Ò¡ ºÃÔÉÑ· ÂÑ¹ÁÒÃ àÍÊ.¾Õ. ¨íÒ¡Ñ´

3.4

¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¹âÂºÒÂ·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÔ·¸Ô·Õè¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¾Ö§ä´ŒÃÑºÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹µÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´
áÅÐ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒá¡‹¼¶ÙŒ Í× ËØ¹Œ ã¹ÍÑµÃÒäÁ‹µÒèí ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 30 ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸Ô (§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ)
·Ñ§é ¹Õäé ´Œà»´âÍ¡ÒÊãËŒ¼¶ÙŒ Í× ËØ¹Œ ä´ŒàÂÕÂè ÁªÁ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ËÅÑ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ËÃ×Í¹Ñ´ËÁÒÂÇÑ¹àÇÅÒ·Õàè ËÁÒÐÊÁµ‹Íä»

3.5

ÊÑ§¤ÁáÅÐªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ºÃÔÉÑ·Ï µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÊÑ§¤ÁáÅÐªØÁª¹·ŒÍ§¶Ôè¹ â´Âä´Œ¡íÒË¹´¤Ø³¤‹ÒäÇŒã¹ÇÔÊÑÂ
·ÑÈ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï “ãËŒÃÑ¡¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÁ¹ØÉÂªÒµÔ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Õè´Õ ãËŒàÍ×éÍà¿„œÍà¼×èÍá¼‹ àËç¹Í¡àËç¹ã¨¤¹ÃÍº¢ŒÒ§
áÅÐÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ” ´ŒÇÂ¶×ÍÇ‹ÒºÃÔÉÑ· ä´Œà¢ŒÒÁÒà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÊÑ§¤Á ¹ÑºµÑé§áµ‹¡‹ÍµÑé§ºÃÔÉÑ·¢Öé¹¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ºÃÔÉÑ·
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÑ§¤Áà¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð»ÃÐâÂª¹µÒ‹ §æ ã¹¹ÒÁ ÁÙÅ¹Ô¸ÊÔ áµ¹àÅÂ»ÃÐà·Èä·Ââ´Âä´ŒÊÃØ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸ãÔ ¹áµ‹ÅÐ»‚äÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹
»ÃÐ¨íÒ»‚áÅŒÇ «Öè§¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡·ÕèÁÙÅ¹Ô¸Ô´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ä´Œá¡‹
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ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
1.

¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
- ¡Ô¨¡ÃÃÁÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¨íÒ»‚2555 ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ áÅÐà¢µ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÁÕ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÃÑº·Ø¹·Ñé§ÊÔé¹ 1,314 ¤¹ ¨Ò¡ 36 âÃ§àÃÕÂ¹ ÁÙÅ¤‹Ò·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÇÁ 1,170,000 ºÒ·
- ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Íà¹×èÍ§ÃÒÂºØ¤¤ÅÃÐÂÐÂÒÇ ÀÒÂãµŒª×èÍ Outshining Fund à»š¹¡ÒÃãËŒ
¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹µÑé§áµ‹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò ¨¹¨º
ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕà»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å â´Â´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃµÑé§áµ‹»‚ 2544 »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃ 28 ¤¹
¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕáÅŒÇ 3 ¤¹
- ¡Ô¨¡ÃÃÁÁÍºË¹Ñ§Ê×ÍËŒÍ§ÊÁØ´á¡‹âÃ§àÃÕÂ¹·Õèä´ŒÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555 áÅÐ·Ø¡âÃ§àÃÕÂ¹·Õèà¤Âä´Œ
·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ÁÙÅ¹Ô¸Ô ¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 84 âÃ§àÃÕÂ¹ ÁÙÅ¤‹Ò 600,000 ºÒ·
- ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Ç´â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÃÐ´Ñº
»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒáÅÐÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹ Stanley Science Project Contest áÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ËØ‹¹Â¹µ¢Í§
ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ (ä·Â-ÞÕè»Ø†¹) ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 250,000 ºÒ·
- ¡Ô¨¡ÃÃÁÁÍºÍØ»¡Ã³¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÙÅ¹Ô¸ÔÏ ÁÕà»‡ÒËÁÒÂÁÍºÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒá¡‹·Ø¡âÃ§àÃÕÂ¹ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ â´Âã¹»‚ 2555 ä´ŒÁÍºÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒá¡‹ 40 âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐä´ŒÁÍº¢Í§àÅ‹¹àÊÃÔÁ
·Ñ¡ÉÐÊíÒËÃÑºà´ç¡àÅç¡ á¡‹ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡¹¾ÃÑµ¹, ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ºŒÒ¹º‹Í·Í§ áÅÐÈÙ¹Â¾Ñ²¹Ò
à´ç¡àÅç¡ÊÇ¹¾ÃÔ¡ä·Â ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 447,000 ºÒ·
- ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤×¹âÃ§àÃÕÂ¹ãËŒ¹ŒÍ§ à»š¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¿„œ¹¿Ùµ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ¹éíÒ·‹ÇÁã¹»‚ 2554 ¾×é¹·Õè
¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ ¨íÒ¹Ç¹ 8 âÃ§àÃÕÂ¹ ÁÙÅ¤‹Ò 2,700,000 ºÒ·

2.

¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊáµ¹àÅÂ»ÃÐà·Èä·ÂÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹
Êáµ¹àÅÂÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ â´Â¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÁÍº¶Ñ§¢ÂÐ á¡‹ à·ÈºÒÅµíÒºÅºŒÒ¹¡ÅÒ§ à·ÈºÒÅµíÒºÅ¤Ù¢ÇÒ§ áÅÐ
Íºµ.ÊÇ¹¾ÃÔ¡ä·Â ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ ÁÙÅ¤‹Ò 105,000 ºÒ·

3.

¡Ô¨¡ÃÃÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÑ§¤Á¼‹Ò¹Í§¤¡ÃÊÒ¸ÒÃ³Ð¡ØÈÅµ‹Ò§æ â´Âà»š¹¡ÒÃÁÍºÊÔè§¢Í§ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤àÍ´Ê
ÇÑ´¾ÃÐºÒ·¹éíÒ¾Ø ¨.Å¾ºØÃÕ áÅÐà´ç¡¾Ô¡ÒÃ·Ò§ÊÁÍ§ ¨Ò¡ÊÁÒ¤ÁÃÇÁ»˜ÞÞÒ¤¹¾Ô¡ÒÃ ¨.¹¹·ºØÃÕ ÃÇÁ
ÁÙÅ¤‹Ò 140,000 ºÒ·

´ŒÒ¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ ºÃÔÉ·Ñ Ï ÁØ§‹ ÁÑ¹è ·Õ¨è Ð¨ÃÃâÅ§ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÃÙ¨Œ ¡Ñ ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔÍÂ‹Ò§¤ØÁŒ ¤‹Ò¼‹Ò¹·Ò§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñ§é »Ç§
¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐºº¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ISO 14001:2004 ä´Œ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁäÇŒ´Ñ§¹Õé
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1.

ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ à¾×èÍ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ »‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´ÁÅÀÒÇÐ Å´
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒà¡Ô´¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ã¹·Ø¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÑé§áµ‹¡ÒÃÍÍ¡áºº,
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò, ¡ÒÃ¼ÅÔµ áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¨¹¶Ö§¡ÒÃ·íÒÅÒÂ â´ÂÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð»¯ÔºÑµÔãËŒä´ŒµÒÁ
¡®ËÁÒÂáÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´µ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÅÑ¡É³Ð»˜ÞËÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÃÇÁ·Ñé§¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¡Ô¨¡ÃÃÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑººÃÔÉÑ·

2.

ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐÊ×èÍÊÒÃËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¾×é¹°Ò¹¹âÂºÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ´ŒÒ¹
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹áÅÐ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§à¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ áÅÐÊÃŒÒ§¨ÔµÊíÒ¹Ö¡´ŒÒ¹
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹

 รายงานประจําป 2555
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ขอมูลสารสนเทศ
3.

ºÃÔÉ·Ñ Ï ¾ÃŒÍÁ·Õ¨è Ðà»´à¼ÂáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¾×¹é °Ò¹ ¹âÂºÒÂáÅÐÊ¶Ò¹ÀÒ¾ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
·Ò§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁµ‹ÍÊÒ¸ÒÃ³ª¹

ã¹»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁã¹´ŒÒ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éíÒ â´ÂÁÕà»‡ÒËÁÒÂÅ´¡ÒÃÍÑµÃÒ¡ÒÃãªŒ¹éíÒÅ§
1.5% ¨Ò¡»‚°Ò¹ (¤×Í»‚ 2553)áÅÐ Â¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ â´Âà»‡ÒËÁÒÂÅ´ÊÑ´Ê‹Ç¹¢ÂÐ·ÕÊè §‹ ¡íÒ¨Ñ´¨Ò¡¢ÂÐ·Ñ§é ËÁ´Å§
1% ¨Ò¡»‚°Ò¹ (¤×Í»‚ 2553)
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒà»š¹ä»µÒÁ ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹ ¾.È. 2535 áÅÐ
©ºÑºá¡Œä¢à¾ÔèÁàµÔÁ¤ÃÑé§·Õè 2 »‚ ¾.È. 2550 áÅÐã¹»‚ 2553 ä´Œáµ‹§µÑ§é ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×Íè ãËŒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁÁÒ¡¢Öé¹ â´Â¡íÒË¹´¹âÂºÒÂÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹äÇŒ´Ñ§¹Õé
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ºÃÔÉ·Ñ ¨Ð¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ ÃÇÁ¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×¹è æ ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×Íè ¡ÒÃÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹
áÅÐ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´ â´Â¶×Íà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·
ºÃÔÉÑ· ¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§Í§¤¡ÃãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÅÑ¡É³ÐáÅÐ»ÃÔÁÒ³
¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèãªŒ¨ÃÔ§ à¾×èÍãËŒ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÅÑ¡É³Ð¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕè ·ÕèàËÁÒÐÊÁÃÇÁ·Ñé§¹íÒá¹Ç·Ò§
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ·Õè´ÕÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁáÅÐµ‹Íà¹×èÍ§
ºÃÔÉ·Ñ ¨ÐÁØ§‹ ÁÑ¹è ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹ »¯ÔºµÑ ãÔ ËŒ¶¡Ù µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹
áÅÐ¢ŒÍºÑ§¤Ñºµ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
ºÃÔÉÑ· ¶×ÍÇ‹Ò¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹à»š¹Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ·ã¹·Ø¡ÃÐ´Ñº ·Õè¨Ð
µŒÍ§ãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹·Õè¡íÒË¹´ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃµÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ
ÃÒÂ§Ò¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍà»š¹¡ÒÃáÊ´§à¨µ¨íÒ¹§·Õè¨Ð»ÃÑº»ÃØ§
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
ºÃÔÉ·Ñ ¨Ð¨Ñ´ÊÃÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ãËŒà¾ÕÂ§¾ÍáÅÐàËÁÒÐÊÁ
à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹à»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ·Õèä´Œ¡íÒË¹´äÇŒ
ºÃÔÉ·Ñ ¨ÐáÊÇ§ËÒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ÃÇÁ¶Ö§¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡Í×¹è à¾×Íè ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍ
·ÕèÂÑè§Â×¹ áÅÐ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ðà»´à¼Â, ¶‹ÒÂ·Í´ ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¾ÅÑ§§Ò¹ä»ÂÑ§
¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ª¹

ã¹»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕà»‡ÒËÁÒÂÅ´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹Å§ 1% ¨Ò¡»‚ 2554 â´Â¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤Å´¡ÒÃãªŒä¿¿‡Òã¹ÇÑ¹ËÂØ´
1 ÇÑ¹·Ø¡à´×Í¹
·Ñ§é ¹Õãé ¹áµ‹ÅÐ»‚ ºÃÔÉ·Ñ ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸à¡ÕÂè Ç¡Ñº ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ´ŒÒ¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÍ¹ØÃ¡Ñ É¾ÅÑ§§Ò¹
ãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ãËŒä´ŒÃÑº·ÃÒºÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ
¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ äÇŒã¹¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· áÅÐà»´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ¡ÅØ‹Áµ‹Ò§æ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í
Ê×èÍÊÒÃ ÃŒÍ§àÃÕÂ¹¡ÑººÃÔÉÑ· ¼‹Ò¹·Ò§àÇçºä«µ¢Í§ºÃÔÉÑ· ä´Œ â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´¢Ñé¹µÍ¹áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÊíÒËÃÑº´íÒà¹Ô¹
¡ÒÃâ´Âà©¾ÒÐ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ÂÖ´¶×Í¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤ÁÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍáÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡¯ËÁÒÂ
áÅÐÃÐàºÕÂºÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  101
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4.

¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ (Disclosure and Transparency)
ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§
¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·Õèà»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§·Ñ¹·‹Ç§·Õ áÅÐà»š¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±·Õè
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡íÒ¡Ñº´ÙáÅµ‹Ò§æ ¡íÒË¹´ ´Ñ§¹Ñé¹ ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ö§ä´Œ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂáÅÐËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´Ñ§¹Õé
4.1

¹âÂºÒÂ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅ
- ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ºÃÔÉÑ· µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¹âÂºÒÂ¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ áÅÐà»š¹ä»ÀÒÂãµŒ¡ÃÍº¢Í§
¡¯ËÁÒÂ, ¢ŒÍ¡íÒË¹´áÅÐÃÐàºÕÂºµ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
- ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ºÃÔÉÑ· µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ ¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ â»Ã‹§ãÊ áÅÐãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õè¹‹Òàª×èÍ¶×Í
«Öè§ÊÒÁÒÃ¶ªÕéá¨§¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ãËŒá¡‹¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂä´ŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ à¢ŒÒã¨§‹ÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ
- ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃµŒÍ§ãËŒ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁá¡‹·Ø¡½†ÒÂ â´Â»¯ÔºÑµÔµ‹Í·Ø¡½†ÒÂÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ áÅÐÊÁèíÒàÊÁÍ
ÀÒÂãµŒ¡ÃÍº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒ áÅÐËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ·Õè¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹
- ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢‹ÒÇÊÒÃã´æ µŒÍ§ÁÑè¹ã¨Ç‹ÒÁÔä´ŒÊ‹§¼ÅàÊÕÂµ‹Í¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§ÅÙ¡¤ŒÒ¡ÑººÃÔÉÑ· ËÃ×ÍÅ‹Ç§ÅÐàÁÔ´¢ŒÍÁÙÅ
·Õèà»š¹¤ÇÒÁÅÑº¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂÍ×è¹æ
- ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹·Õèà»š¹¤ÇÒÁÅÑº ¨ÐµŒÍ§»¯ÔºÑµÔÀÒÂãµŒÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§ºÃÔÉÑ·
·ÕèÃÐºØäÇŒã¹¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· (Code of Conduct)

4.2

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃá¨Œ§¢‹ÒÇÊÒÃáÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õè
ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÁÍºËÁÒÂãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃáµ‹ÅÐÊÒÂ§Ò¹ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÊÒÂ§Ò¹¹Ñé¹æ ä´Œ â´Â¼‹Ò¹
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÃ×ÍºØ¤¤Å·Õè´ÙáÅ´ŒÒ¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ÅÙ¡¤ŒÒ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹ ËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÕèÊ¹ã¨ ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅ
¢Í§ºÃÔÉÑ· ËÃ×ÍµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ¢Í¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œâ´Â¼‹Ò¹·Ò§àÇçºä«´¢Í§ºÃÔÉÑ· (http://www.thaistanley.com) ¹Í¡¨Ò¡
¹Õé ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¨´Ñ µÑé§ºØ¤¤Å·Õè´áÙ Å§Ò¹´ŒÒ¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ «Ö§è ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃãËŒ¢ÍŒ ÁÙÅËÃ×ÍµÍº¢ŒÍ«Ñ¡¶ÒÁ ã¹Ê‹Ç¹·Õèà»š¹
¢ŒÍÁÙÅ·ÑÇè ä» áÅÐà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕËè Ã×Í¼ÙàŒ ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§â´ÂµÃ§ã¹¡ÒÃµÍºËÃ×ÍãËŒ¢ÍŒ ÁÙÅ áÅÐ´ÙáÅ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÊÒÃÊ¹à·ÈÍ×è¹æ ·Õèá¨Œ§µ‹ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹¡íÒ¡Ñº´ÙáÅµ‹Ò§æ â´ÂÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè
¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ â·ÃÈÑ¾· 02-581-5462 µ‹Í 1164 ËÃ×Í info@thaistanley.com.

4.3

ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ðá¨Œ§¼Å´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹áÅÐ¼ÙŒÊ¹ã¨·ÑèÇä» ·ÃÒºà»š¹ÃÐÂÐæ ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
ÃÇÁ·Ñé§¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÍ×è¹ â´Â¼‹Ò¹Ê×èÍµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐàÇçºä«´¢Í§ºÃÔÉÑ·
ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐËà»š¹ÃÒÂäµÃÁÒÊáÅÐ¨Ðà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·Õè¹íÒàÊ¹Íã¹·Õè»ÃÐªØÁ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË
´Ñ§¡Å‹ÒÇäÇŒã¹àÇçºä«´¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ·Ñ§é ¹Õºé ÃÔÉ·Ñ Ï äÁ‹Á¹Õ âÂºÒÂã¹¡ÒÃ¾º»Ð¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË ¼Ù¨Œ ´Ñ ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ ËÃ×ÍºØ¤¤Å
·ÕèÊ¹ã¨Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ· à»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å ÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÍ×è¹æ ¢Í§ºÃÔÉÑ· äÇŒã¹àÇçºä«´¢Í§ºÃÔÉÑ· (http://www.
thaistanley.com) â´ÂÁÕ¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹àÇçºä«´ â´ÂÊÃØ»´Ñ§¹Õé
-
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5.

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹µ‹Ò§æ àª‹¹ §º¡ÒÃà§Ô¹ ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å
à»š¹µŒ¹
¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑººÃÔÉÑ· àª‹¹ ÅÑ¡É³Ð¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ â¤Ã§ÊÃŒÒ§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
¢ŒÍÁÙÅà¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¶Œ Í× ËØ¹Œ ä´Œá¡‹ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ÀÒ¾¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áÅÐÀÒ¾ÇÔ´·Ô ÈÑ ¹·ÃÕè ÒÂ§Ò¹ã¹·Õ»è ÃÐªØÁ
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ áÅÐÃÒÂ§Ò¹Í×è¹æ ·ÕèÃÒÂ§Ò¹µ‹ÍµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡íÒ¡ÑºËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â
¡ÃÐ´Ò¹¢‹ÒÇ áÅÐ ËŒÍ§Ê¹·¹Ò
¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ºÃÔÉÑ· àª‹¹ ¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡Ñº¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐËËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÃÒÂäµÃÁÒÊ

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ (Board Responsibilities)
5.1

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº
ºÃÔÉÑ·â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2556 ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨íÒ¹Ç¹ 12 ¤¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1. ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õàè »š¹¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ (Executive Director): «Ö§è à»š¹¼ÙÁŒ ÊÕ Ç‹ ¹à¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍÁÕÍÒí ¹Ò¨Å§¹ÒÁ
¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ· ¨íÒ¹Ç¹ 4 ¤¹ ¤Ô´à»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ 33.33 ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´
2. ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ä´Œà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ (Non-Executive Director) ÃÇÁ·Ñé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà»š¹ÍÔÊÃÐ ¨íÒ¹Ç¹ 8 ¤¹ ¤Ô´à»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹
ÃŒÍÂÅÐ 66.67 ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñ§é ËÁ´ â´ÂÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ¨íÒ¹Ç¹ 4 ¤¹ «Ö§è ¶×Íà»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ 1 ã¹ 3¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñ§é ªØ´
à»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´ ¢Í§ ¾.Ã.º. ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2551
¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡·‹Ò¹ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐàÍÒã¨ãÊ‹ã¹¡ÒÃ
»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õµè ÒÁ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§µ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐÁÕ¤³
Ø ÊÁºÑµµÔ ÒÁ·Õ¡è Òí Ë¹´â´ÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº
ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â

5.2

¡ÒÃÃÇÁËÃ×ÍáÂ¡µíÒáË¹‹§
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕË¹ŒÒ·Õèã¹°Ò¹Ð¼ÙŒ¹íÒ½†ÒÂ¹âÂºÒÂ ¡íÒË¹´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ áÅÐ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§
¨Ö§¡íÒË¹´ãËŒäÁ‹à»š¹ºØ¤¤Åà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍáº‹§áÂ¡º·ºÒ·ãËŒªÑ´à¨¹ à¹×èÍ§¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒàÊÕÂªÕÇÔµÅ§áÅÐ»˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§ÁÔä´ŒÁÕ¡ÒÃáµ‹§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Ò¹ã´ ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§á·¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§¶×Íà»š¹
Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ð

5.3

ÇÒÃÐã¹¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÁÕÇÒÃÐ¡ÒÃ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¤ÃÒÇÅÐ 3 »‚ àÁ×èÍ¤Ãº¡íÒË¹´ÍÍ¡µÒÁÇÒÃÐ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒ¨ä´ŒÃÑº¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÅ×Í¡µÑé§ãËŒ¡ÅÑºà¢ŒÒÃÑºµíÒáË¹‹§ÍÕ¡ä´Œâ´Â·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

5.4

¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¹âÂºÒÂ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ â´Â¾Ô¨ÒÃ³ÒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â «Öè§à»š¹ºÃÔÉÑ· ·ÕèÁÕ¢¹Ò´¸ØÃ¡Ô¨ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ËÃ×ÍÍÂÙ‹ã¹¡ÅØ‹Á
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹ áÅÐàÊ¹Íµ‹Í·Õè»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹à¾×èÍÍ¹ØÁÑµÔ
Ê‹Ç¹¹âÂºÒÂ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹¼ÙºŒ ÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¤ÇÒÁË¹ŒÒ·Õ¤è ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº áÅÐ¼Å»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹¢Í§áµ‹ÅÐ
¤¹ ·Ñé§¹Õé ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œà»´à¼Â¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃäÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ (áºº 56-1)
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5.5

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÁÕ¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È¡ÃÃÁ¡ÒÃãËÁ‹ à¾×èÍãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃãËÁ‹ä´ŒÃÑº·ÃÒºº·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§µ¹ µÅÍ´¨¹ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙ¤Œ ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µ‹Ò§æ ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè ª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·ÕèÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁ¡Õ ÃÃÁ¡ÒÃãËÁ‹ ºÃÔÉÑ·¨Ð·íÒ¡ÒÃ»°Á¹Ôà·Èã¹ÇÑ¹·Õèä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ
áµ‹§µÑé§ä´Œá¡‹ ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑººÃÔÉÑ· : ¢ŒÍºÑ§¤ÑººÃÔÉÑ·, ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹, ¹âÂºÒÂ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ, ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ
áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃÇÁ·Ñé§¡®ÃÐàºÕÂº¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â áÅÐ¡.Å.µ. à¡ÕèÂÇ¡ÑºË¹ŒÒ·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¢ŒÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔ¢Í§
ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ ¾ÃŒÍÁä´Œ¹íÒªÁ¡Ô¨¡ÒÃÀÒÂã¹âÃ§§Ò¹à¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨ÊÀÒ¾¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ä´Œ´ÕÂÔè§¢Öé¹
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÂÑ§ÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹¡ÃÃÁ¡ÒÃà´ÔÁ â´ÂãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹ÅÐ·‹Ò¹ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ
à¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ«Öè§¨Ñ´â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ áÅÐ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃá¨Œ§áÅÐãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´µ‹Ò§æ ·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹·Õè
»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ

5.6

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ
ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ à¾×èÍª‹ÇÂ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÅÑè¹¡ÃÍ§§Ò¹ ä´Œá¡‹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ¨íÒ¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹ «Öè§ 1 ·‹Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³à¾ÕÂ§¾Í·Õè¨ÐÊÒÁÒÃ¶·íÒË¹ŒÒ·Õèã¹
¡ÒÃÊÍº·Ç¹¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹ä´Œ ·Ñé§¹Õé ä´Œ¡íÒË¹´Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºäÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ ã¹¡®ºÑµÃ¢Í§¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐä´Œá¡Œä¢Ë¹ŒÒ·Õ¤è ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºà¾ÔÁè àµÔÁ àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 24 µØÅÒ¤Á 2551 à¾×Íè ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ
µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·ÂàÃ×Íè § ¤Ø³ÊÁºÑµáÔ ÅÐ¢Íºà¢µ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¾.È. 2551 áÅŒÇ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õèâ´ÂÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ·ÕèÃÒÂ§Ò¹µÃ§µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºà»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»¯ÔºµÑ Ô ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¢Í¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¨Ò¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒÀÒÂ¹Í¡·Õèà»š¹
ÍÔÊÃÐä´Œâ´ÂºÃÔÉÑ·à»š¹¼ÙŒÍÍ¡¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂãËŒ·Ñé§ËÁ´
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 3 à´×Í¹ µ‹Í 1 ¤ÃÑé§ áÅÐÍÒ¨
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾ÔèÁàµÔÁã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶àªÔÞ¼ÙŒºÃÔËÒÃËÃ×Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ à¢ŒÒÁÒÊÍº
¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â´ÂµÃ§ä´Œã¹·Õ»è ÃÐªØÁ áÅÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡Ñº¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕâ´ÂäÁ‹Á½Õ Ò† ÂºÃÔËÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ ÍÂ‹Ò§
¹ŒÍÂ»‚ÅÐ 1 ¤ÃÑé§
ã¹ÃÍº»‚ºÑÞªÕ 2555 ä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¨íÒ¹Ç¹ 8 ¤ÃÑé§ â´Â¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Ñé§ 3 ·‹Ò¹ ä´Œá¡‹
¹ÒÂ¡ÄÉ´Ò ÇÔÈÇ¸ÕÃÒ¹¹·, ¹ÒÂâª¤ªÑÂ µÑé§¾ÙÅÊÔ¹¸¹Ò áÅÐ¹ÒÂÊØªÒµÔ ¾ÔÈÔÉ°ÇÒ¹Ôª à¢ŒÒ»ÃÐªØÁ¤Ãº¶ŒÇ¹·Ø¡¤ÃÑé§ â´Âã¹
¡ÒÃ»ÃÐªØÁáº‹§à»š¹
-

4 ¤ÃÑé§ à»š¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
4 ¤ÃÑ§é à»š¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕ â´ÂäÁ‹ÁÕ½†ÒÂºÃÔËÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºä´ŒÃÒÂ§Ò¹¼Å´íÒà¹Ô¹§Ò¹, ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ áÅÐ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºá¡‹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ äÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§ºÃÔÉÑ· ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÂÑ§ä´Œáµ‹§µÑé§¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ ´Ñ§¹Õé
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ขอมูลสารสนเทศ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨íÒ¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹ áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¨íÒ¹Ç¹ 4 ·‹Ò¹ ÁÕÍíÒ¹Ò¨, Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ã¹¡ÒÃ
¡íÒË¹´¹âÂºÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§ºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¼Å´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ »ÃÐÁÒ³ à´×Í¹ÅÐ 4 ¤ÃÑé§ áÅÐÍÒ¨»ÃÐªØÁà¾ÔèÁàµÔÁã¹¡Ã³Õ·Õè¨íÒà»š¹áÅÐÊÒÁÒÃ¶àªÔÞ
¼ÙŒºÃÔËÒÃËÃ×Í¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ à¢ŒÒÁÒÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â´ÂµÃ§ä´Œã¹·Õè»ÃÐªØÁ
5.7

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 3 à´×Í¹ µ‹Í 1 ¤ÃÑé§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡¤¹ ÁÕË¹ŒÒ·Õè
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁà¾ÔèÁàµÔÁã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ ¡ÒÃÅ§ÁµÔ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕÊ‹Ç¹ä´Œ
àÊÕÂäÁ‹ÁÕÊÔ·¸ÔÍÍ¡àÊÕÂ§Å§¤Ðá¹¹ã¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹ ·Ñé§¹Õéä´Œ¡íÒË¹´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐªØÁäÇŒã¹ÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤ÑºÇ‹Ò´ŒÇÂ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·
ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ·Ñé§»‚ ÃÇÁ·Ñé§ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§à»š¹¡ÒÃ
Å‹Ç§Ë¹ŒÒ à¾×èÍ¨Ñ´àÇÅÒ»ÃÐªØÁãËŒà¾ÕÂ§¾Í áÅÐãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡·‹Ò¹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁâ´Â¾ÃŒÍÁà¾ÃÕÂ§¡Ñ¹ áÅÐ ä´Œ¨Ñ´Ê‹§
Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔÞ»ÃÐªØÁà»š¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 21 ÇÑ¹ ·Ñé§ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÍÑ§¡ÄÉ áÅÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼‹Ò¹·Ò§ ÃÐºº TV
conference à¾×èÍãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹µ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐµÔ´ÀÒÃÐ¡Ô¨äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ÁÒ»ÃÐªØÁ ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ
ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· ä´Œ¡íÒË¹´ãËŒ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃà»š¹¼ÙŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
¡íÒË¹´ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒàÃ×èÍ§à¢ŒÒÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·â´Âà»´âÍ¡ÒÊãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáµ‹ÅÐ
¤¹ÊÒÁÒÃ¶àÊ¹ÍàÃ×èÍ§µ‹Ò§æ à¾×èÍà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà»š¹ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁä´Œ áµ‹à¹×èÍ§¨Ò¡»˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§ÁÔä´Œáµ‹§
µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Ò¹ã´ ãËŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ á·¹µíÒáË¹‹§·ÕèÇ‹Ò§ ´Ñ§¹Ñé¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¨Ö§ãËŒ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¡íÒË¹´ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áÅÐã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ø¡¤ÃÑé§¡íÒË¹´
ãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡·‹Ò¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂ / ¶×Í¤ÃÍ§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒ·Õè»ÃÐªØÁ·ÃÒº
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèºÃÔÉÑ· ÁÕ¡ÑººØ¤¤Å·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§·Õèà»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ»¡µÔ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ä´Œ¡íÒË¹´ãËŒ½†ÒÂºÃÔËÒÃÃÒÂ§Ò¹
ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇá¡‹·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÃÒºà»š¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ
ã¹»‚ 2551 ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œáµ‹§µÑé§àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ¤×Í ¹Ò§ÊØ´ã¨ ÈÃÕà¿„›Í§¿Ø‡§ à¾×èÍ·íÒË¹ŒÒ·Õè´ÙáÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔãËŒà»š¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂº·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ÃÇÁ·Ñé§¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
·Ñé§ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÃÇÁ·Ñé§¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹Í×è¹æ ãËŒ ¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐ¨Ñ´à¡çºãËŒà»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§
¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
ã¹»‚ºÞ
Ñ ªÕ 2555 ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒä´ŒÁ¡Õ ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉ·Ñ ¨íÒ¹Ç¹ 5 ¤ÃÑ§é â´Âã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ø¡¤ÃÑ§é ºÃÔÉ·Ñ Ï ä´Œ¨´Ñ Ê‹§
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐªØÁÅ‹Ç§Ë¹ŒÒà¾×èÍãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐªØÁ ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ
12 ·‹Ò¹ ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ 10 ·‹Ò¹·Õè»®ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õèã¹»ÃÐà·Èä·Â à¢ŒÒ»ÃÐªØÁ¤Ãº¶ŒÇ¹·Ø¡¤ÃÑé§ (100%) ¨íÒ¹Ç¹ 7 ¤¹ áÅÐ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
»ÃÐªØÁ 80% ¨íÒ¹Ç¹ 3 ¤¹ áÅÐÍÕ¡ 2 ·‹Ò¹ ÍÂÙ‹µÒ‹ §»ÃÐà·Èà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¼‹Ò¹ÃÐºº TV Conference â´Âà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ
2 ¤ÃÑé§ ¤Ô´à»š¹ 40% ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñé§ËÁ´

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  105

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
5.8

º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ· ä´Œ¡íÒË¹´¢Íºà¢µË¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃäÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ã¹¢ŒÍºÑ§¤Ñº Ç‹Ò´ŒÇÂ¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕË¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹´ŒÒ¹¡íÒË¹´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ ¡ÅÂØ·¸Í§¤¡Ã ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ
¡Ô¨¡ÒÃ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
1. ¡ÅÂØ·¸Í§¤áÅÐ¹âÂºÒÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹íÒ½†ÒÂ¹âÂºÒÂ ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ áÅÐ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§
ÊÍº·Ò¹ãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÅÂØ·¸áÅÐ ¹âÂºÒÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ µÅÍ´¨¹á¼¹
§Ò¹µ‹Ò§æ áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ ´ÙáÅãËŒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹§Ò¹
2. ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ÍÂ‹Ò§à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃáÅÐÍ¹ØÁÑµÔ
¹âÂºÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÃÇÁ·Ñ§é ä´Œ¨´Ñ ·íÒ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè ãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉ·Ñ Ï
ÂÖ´¶×Íà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè´Õ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Ê×èÍÊÒÃãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº·ÃÒºâ´Â¨Ñ´·íÒà»š¹¤Ù‹Á×ÍãËŒá¡‹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ
¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹ ÃÇÁ·Ñé§à¼Âá¾Ã‹äÇŒã¹ ÃÐººÊ×èÍÊÒÃÀÒÂã¹ intranet ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹ ä´ŒÁÕ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂãËŒ·ÃÒºã¹
¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È¹´ŒÇÂ
3. ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
ÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áÂ¡à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ë¹Öè§¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ¡íÒË¹´º·ºÒ· Ë¹ŒÒ·Õè áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ ¢Öé¹µÃ§µ‹Í»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº»ÃÐ¨íÒ»‚ãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁÃÐºº§Ò¹µ‹Ò§æ â´ÂÊÍº·Ò¹áÅÐ
Í¹ØÁÑµÔâ´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹áÅÐµÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºã¹·Õè»ÃÐªØÁ¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃà»š¹
ÃÐÂÐæ áÅÐÃÒÂ§Ò¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºà»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡ 3 à´×Í¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÍº·Ò¹ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¶Ö§¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂ§¾Í áÅÐÃÒÂ§Ò¹µ‹Í
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
4. ´ÙáÅÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒË¹´¹âÂºÒÂáÅÐ¨Ðà»š¹¼ÙŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃ·Õè
à¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ â´Â¼‹Ò¹¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº´ÙáÅãËŒÁÕ
¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ¡Ã³Õ·ÕèÁÕÃÒÂ¡ÒÃà¢ŒÒà¡³±¡ÒÃ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ÃÒÂ¡ÒÃã´·Õèà¢ŒÒ
¢‹ÒÂÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ ºØ¤¤Å·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§äÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÍ¹ØÁÑµÔÃÒÂ¡ÒÃ
¡íÒË¹´¹âÂºÒÂà»´à¼Â¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ â´ÂãËŒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡·‹Ò¹¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ»‚ÅÐ
1 ¤ÃÑé§ ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ áÅÐ¨Ñ´Ê‹§ãËŒá¡‹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· ã¹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹
ã¹»‚ 2555 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¢ŒÒ¢‹ÒÂà»š¹ÃÒÂ¡ÒÃà¡ÕèÂÇâÂ§ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹
«Öè§à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà»š¹»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨¡ÑººÃÔÉÑ··Õèà¡ÕèÂÇâÂ§ «Öè§ä´Œ»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ ·ÕèÍ¹ØÁÑµÔâ´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï
«Öè§ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ¼‹Ò¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï
¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃä´ŒÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇá¡‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ·Ø¡äµÃÁÒÊ
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ขอมูลสารสนเทศ
5. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
ã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒºÃÔÉÑ· ä´Œ·íÒ¡ÒÃ·º·Ç¹»ÃÑº»ÃØ§à¾ÔèÁàµÔÁ¢ŒÍ¡íÒË¹´ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
Ë¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍº§Ò¹á¡‹ÅÙ¡¤ŒÒÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³áÅÐÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ä´ŒÍÂ‹Ò§
µ‹Íà¹×èÍ§ â´Â¨ÐÁÕ¡ÒÃ¤Ò´¤Ðà¹¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·ÕèºÃÔÉÑ·à¼ªÔÞÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹
¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂÍÑ¹à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁàÊÕÂè §´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡Ã³Õ·àÕè ¡Ô´ÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³¢¹Öé áÅÐ
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÁÒµÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÀÒÂËÅÑ§à¾×èÍ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕÂãËŒÍÂÙ‹ã¹Ç§á¤º·ÕèÊØ´
¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ºÃÔÉÑ·Ï µŒÍ§»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ªÕÇÔµáÅÐÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹â´Â¶×ÍÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ
ÊíÒ¤ÑÞÅíÒ´ÑºÊÙ§ÊØ´ áÅÐµŒÍ§´ÙáÅÊÔ¹·ÃÑ¾Â´Òí à¹Ô¹¡ÒÃáÅÐ ´íÒà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Í¤ÇÒÁàÊÕÂè § â´ÂÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÍ§¤¡Ã·ŒÍ§¶Ô¹è
áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ µÅÍ´¨¹ÊÃŒÒ§ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñºµ‹Ò§¡Ô¨¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§¹íÒàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨íÒà»š¹áÅÐà¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Í¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÐºººÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ´Ñ§¹Õé
- ¡íÒË¹´¼ÙŒºÃÔËÒÃ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¤Çº¤ØÁ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
- ¨Ñ´ãËŒÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ã¹ÃÐ´Ñº¨Ñ´¡ÒÃ â´ÂÁÕ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ à¾×è Í ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃµÍºÊ¹Í§µ‹ Í ¤ÇÒÁàÊÕè Â §áÅÐÇÔ ¡ Äµ µÃÐàµÃÕ Â Á¤ÇÒÁ¾ÃŒ Í Á¢Í§ÃÐºººÃÔ Ë ÒÃ
ÊÒÃÊ¹à·È (´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§»ÅÍ´ÀÑÂ) ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ¾Ô¨ÒÃ³Ò»‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒ«éíÒ ÃÇÁ·Ñé§¾Ô¨ÒÃ³Ò
¡ÒÃÃ‹Ò§áÅÐ·Ç¹ÊÍº¹âÂºÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¢Í§ºÃÔÉÑ·
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕÂè §ä´Œ¨´Ñ ·íÒ¤ÙÁ‹ Í× ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁàÊÕÂè §à¾×Íè ¡íÒË¹´ÇÔ¸¤Õ Çº¤ØÁÊÀÒ¾¤ÇÒÁàÊÕÂè §·Ñ§é ËÁ´·Õè
¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ÃÇÁ·Ñé§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔÁÔªÍº¢Í§ºØ¤¤Å
ã¹ºÃÔÉ·Ñ à¾×Íè ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂè §µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñ§é ÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³ ä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ áÅÐ¡íÒË¹´ãËŒÁ¡Õ ÒÃ·Ç¹
ÊÍºÊÀÒ¾¢Í§¢ŒÍ¡íÒË¹´¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ·Ø¡»‚
- ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¡Í§ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÑÂ¾ÔºÑµÔ (BCP) ¡Ã³Õà¡Ô´ÇÔ¡Äµ µÒÁ¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç¹ªÍº¢Í§¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ·íÒË¹ŒÒ·ÕèµÍºÊ¹Í§áººÃÇÁÈÙ¹Âµ‹ÍÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
µ‹Íä»ä´Œ
ºÃÔÉÑ·äÁ‹¾º¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã´·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ ¤§ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§»¡µÔã¹·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ «Öè§ä´Œ
à»´à¼Â¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹äÇŒã¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ (áºº 56-1) äÇŒáÅŒÇ
6. ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ã¹»‚ 2555 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´Œ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹â´ÂÃÇÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ñé§¤³Ðâ´Â¤ÃÍº¤ÅØÁ
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ·è §Ñé ËÁ´¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ µÑ§é áµ‹»‚ 2550 à»š¹µŒ¹ÁÒÊíÒËÃÑºÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕÊ¹Ôé ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á
2556 â´Âä´Œ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ã¹à´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡³±´ÕÁÒ¡ áÅÐä´Œ¹íÒ¼Å»ÃÐàÁÔ¹
¢ŒÍÊÑ§à¡µØáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðµ‹Ò§æ ä»¾Ô¨ÒÃ³Ò·º·Ç¹ à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï µ‹Íä»
7. ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÍº·Ò¹ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¹íÒàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡
äµÃÁÒÊ â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õè¨íÒà»š¹Í×è¹µ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ áÅÐâ»Ã‹§ãÊ ÁÕ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ áÅÐµÑÇàÅ¢Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ÃÇÁ·Ñé§á¹Çâ¹ŒÁã¹Í¹Ò¤µ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ
à»´à¼ÂÊÒÃÊ¹à·È·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ áÅÐ àËµØ¡ÒÃ³·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹ÃÍº»‚
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ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§ºÃÔÉÑ· ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊÍº·Ò¹¨Ò¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¡‹Í¹¹íÒàÊ¹ÍãËŒ¤³Ð
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÍº·Ò¹áÅÐ Í¹ØÁÑµÔà¾×èÍà»´à¼Âµ‹ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕË¹ŒÒ·Õè·º·Ç¹ áÅÐ ÃÒÂ§Ò¹¶Ö§¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅºÃÔÉÑ· áÅÐ ¡ÒÃ¹íÒä»»¯ÔºÑµÔ äÇŒã¹
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§ºÃÔÉÑ·
(5)

¡ÒÃ´ÙáÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹
ºÃÔÉÑ·¨Ñ´·íÒ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃÂÖ´¶×Íà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè´ÕáÅÐàËÁÒÐÊÁ
«Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ ·ÕèäÁ‹ËÒ»ÃÐâÂª¹ãËŒá¡‹µ¹àÍ§ËÃ×Í¼ÙŒÍ×è¹ â´ÂÍÒÈÑÂ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹¢Í§ºÃÔÉÑ· áÅÐ
¡íÒË¹´àÇÅÒËŒÒÁ¾¹Ñ¡§Ò¹«Öè§ÍÂÙ‹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· «×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Â¢Í§ºÃÔÉÑ·
ÀÒÂã¹ 1 à´×Í¹ ¡‹Í¹ÁÕ¡ÒÃà»´à¼Â§º¡ÒÃà§Ô¹ ËÃ×ÍÊÒÃÊ¹à·È á¡‹ÊÒ¸ÒÃ³ª¹ áÅÐÀÒÂã¹ 24 ªÑèÇâÁ§ ËÅÑ§¡ÒÃà»´
à¼Â§º¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÊÒÃÊ¹à·È
·Ñé§¹Õé¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¨ÐµŒÍ§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âµ‹ÍàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· áÅÐÃÒÂ§Ò¹µ‹Í·Õè
»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Ø¡¤ÃÑé§
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºÃÔÉÑ·ä´Œ»ÃÐ¡ÒÈãªŒ¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ´ŒÒ¹¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· â´Â
¤ÃÍº¤ÅØÁµÑé§áµ‹àÃ×èÍ§¢ŒÍÁÙÅÅÙ¡¤ŒÒ ¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å ÍØ»¡Ã³à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº ¡ÒÃ¹íÒÁÒãªŒ§Ò¹ ¡ÒÃ
ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ¸ØÃ¡Ô¨ «Öè§¹âÂºÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªŒ
¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È¢Í§ºÃÔÉÑ·ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ

(6)

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
ã¹·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¤ÃÑé§·Õè 2/2556 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2556 â´ÂÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº·Ñé§ 3 ·‹Ò¹
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´Œ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹¨Ò¡
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹µÒÁá¼¹§Ò¹·Õèä´ŒÍ¹ØÁÑµÔ «Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§¡ÒÃÊÍº·Ò¹ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹, ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ
§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ··Õèà»š¹ä»µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â ¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§
»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§Í×è¹æ ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·, ÊÍº·Ò¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ
¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ, ÊÍº·Ò¹ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËŒÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¡ÑºÃÐºº
¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ â´Â¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁã¹»‚ºÑÞªÕ 2555 (1 àÁÉÒÂ¹ 2555 – 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2556) ¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ 8 ¤ÃÑé§ «Öè§
ä´ŒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¡Ñº½†ÒÂºÃÔËÒÃ áÅÐ»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕâ´ÂäÁ‹ÁÕ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ´ŒÇÂ
¨Ò¡¡ÒÃÊÍº·Ò¹ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºäÁ‹¾º¢ŒÍº¡¾Ã‹Í§·Õèà»š¹ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ ÁÕ¡ÒÃ´ÙáÅ
ÃÑ¡ÉÒ ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¨Ö§ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹Ç‹Ò¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ§Ç´ ÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹
2555 ¶Ö§ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2556 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒà»š¹ä»ÀÒÂãµŒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÁÕ
¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐàª×èÍ¶×Íä´Œ ÁÕ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂáÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà»´à¼Â¢ŒÍÁÙÅãËŒ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡íÒ¡Ñº´ÙáÅµ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ ÁÕ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÃÐºº¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´ÕÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í
â»Ã‹§ãÊ áÅÐàª×èÍ¶×Íä´Œ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾´Õ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¤×Í ¹Ò§ÍØ³Ò¡Ã ¾Ä²Ô¸Ò´Ò ºÃÔÉÑ· ä¾ÃŒ«ÇÍàµÍÃàÎÒÊ¤Ùà»ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´ äÁ‹ÁÕ
¢ŒÍÊÑ§à¡µ»ÃÐ¡ÒÃã´à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·ÕèÁÕÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ
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ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
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µ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

§ºáÊ´§°Ò¹Ð
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ËÁÒÂàËµØ
»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ÊÃØ»ÂÍ´´íÒà¹Ô¹§Ò¹
áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È

»ÃÐÇÑµÔºÃÔÉÑ·

ขอมูลสารสนเทศ
5.3

6.

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å
ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊáµ¹àÅÂ¡ÒÃä¿¿‡Ò ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ÁÕ¹âÂºÒÂ·Õè¨Ð¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åã¹ÍÑµÃÒäÁ‹µèíÒ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 30 ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸Ô
ËÅÑ§ËÑ¡ÀÒÉÕã¹áµ‹ÅÐ»‚ (§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ)

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
ã¹ÃÐÂÐ 3 »‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¹íÒà§Ô¹·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âä»ãªŒ¡ÑººØ¤¤Å·ÕèÁÕ¼Å»ÃÐâÂª¹Ã‹ÇÁ ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ
·ÕèÁÊÕ ÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ¡ÑººÃÔÉ·Ñ ·Õèà¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§ â´ÂÃÒÂ¡ÒÃ·Õè«Í×é ¢ÒÂ¡Ñ¹ ¼ÙÊŒ ÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ä´ŒÍ¸ÔºÒÂäÇŒã¹ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2556 ¢ŒÍ·Õè 26 Ë¹ŒÒ·Õè 66 - 69 Ç‹ÒÃÒÂ¡ÒÃ«×éÍ¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ à»š¹¡ÒÃ«×éÍÇÑµ¶Ø´Ôº «Öè§ÁÕÅÑ¡É³Ð
à©¾ÒÐËÃ×Íà»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡áËÅ‹§¼ÅÔµà´ÕÂÇ¡Ñ¹ã¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡à¾×èÍÅ´µŒ¹·Ø¹ ÃÒÂ¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡â´ÂÃÒ¤Ò
¢ÒÂ¡íÒË¹´¨Ò¡µŒ¹·Ø¹ÊÔ¹¤ŒÒºÇ¡¡íÒäÃÊ‹Ç¹à¾ÔèÁ ¤‹ÒÊÔ·¸Ô¨‹ÒÂãËŒá¡‹ºÃÔÉÑ··Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹áË‹§Ë¹Öè§à·‹Ò¡ÑºÃŒÍÂÅÐ 3 ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂËÑ¡
´ŒÇÂ¤‹ÒÇÑµ¶Ø´ºÔ ¹íÒà¢ŒÒ¨Ò¡ºÃÔÉ·Ñ ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§¡Ñ¹¹Ñ¹é ¤‹ÒÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂÍ×¹è ¤Ô´¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¡Ñ¹µÒÁà¡³±
ÃÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒµÒÁ»¡µÔ¸ÃØ ¡Ô¨ ÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ¢Í§¤‹ÒÊÔ·¸Ô ¤‹ÒÍÍ¡áººáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂÍ×è¹áÊ´§à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃà¨ŒÒË¹Õé
Í×è¹ºÃÔÉÑ··Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇáº‹§à»š¹ 2 »ÃÐàÀ· ´Ñ§¹Õé
1. ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ºÃÔÉÑ· ¡Ñº ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

1. บริษัท สแตนเลย 1. เปนผูถือหุนรายใหญ
อิเลคทริค จํากัด
ของบริษัท ถือหุน
รอยละ 29.95
2. มีกรรมการรวมกัน
1 ทาน คือ
- นายคัทสึมิ คอนโด

ลักษณะรายการ
ระหวางกัน

มูลคารายการป 2555
และยอดคงคาง
ณ 31 มีนาคม 2556

ความจําเปนและสมเหตุสมผล
ของรายการ

1. การซื้อวัตถุดิบ สินคา
และอุปกรณ

มูลคาซื้อ 777.69 ลานบาท เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และเปนแหลง
ยอดคงคาง 194.42 ลานบาท ผลิตเดียวกันใชในกลุมสแตนเลย
ราคาที่ซื้อเปนราคาปกติธุรกิจ และบริษัทได
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

2. การขายสินคา

มูลคาขาย 26.35 ลานบาท
ยอดคงคาง 13.83 ลานบาท

3. คาสิทธิ บริษัทจายคา
สิทธิ ในอัตรารอยละ 3
ของยอดขายสุทธิ คือ
ยอดขายสินคาของ
บริษัท หัก ดวยมูลคา
วัตถุดิบที่ซื้อจากกลุม
สแตนเลย
4. คาออกแบบและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ บริษัทจาย
ใหในกรณีที่บริษัทให
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

มูลคา 307.09 ลานบาท

มูลคา 10.53 ลานบาท

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ ใชเปนแหลงผลิต
เดียวกันใชในกลุมสแตนเลย
ราคาที่ขายเปนราคาปกติธุรกิจ และบริษัทได
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
เปนไปตามปกติธุรกิจ และใชแนวปฏิบัติตาม
สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคโดยใชแนว
ปฏิบัติเดียวกันในกลุมสแตนเลย

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ และใช
แนวปฏิบัติเชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  109
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ขอมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวของกัน

2. บริษัท ลาว
สแตนเลย จํากัด

3. บริษทั เวียตนาม
สแตนเลย
อิเลคทริค จํากัด
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ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
ระหวางกัน

มูลคารายการป 2555
และยอดคงคาง
ณ 31 มีนาคม 2556

ความจําเปนและสมเหตุสมผล
ของรายการ

5. คาวิชาการดานเทคนิค
บริษัทจายใหจากการ
ที่มีผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคมาถายทอด
ความรูดานการผลิต

มูลคา 12.67 ลานบาท

เปนไปตามปกติธุรกิจ และใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

6. คาใชจายฝกอบรม
บริษัทจายใหจาการ
สงพนักงานของบริษัท
ไปฝกงานที่ บริษัท
สแตนเลยอิเลคทริค
จํากัด
7. คาคอมมิชชั่น บริษัท
จายใหจากการเปน
ตัวแทนติดตอลูกคา
8. รายไดอื่น ๆ

มูลคา 24.08 ลานบาท

เปนไปตามปกติธุรกิจ และใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

9. รายไดคาบริการดาน
เทคนิค

มูลคา 0.12 ลานบาท

1. บริษัทถือหุน
รอยละ 50

1. การขายสินคา

มูลคาขาย 104.91 ลานบาท
ยอดคงคาง 25.04 ลานบาท

2. มีกรรมการรวมกัน
2 ทาน คือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

2. รายไดอื่นๆ

มูลคา 0.63 ลานบาท

3. รายไดคาสิทธิ

มูลคา 0.41 ลานบาท

1. ผูถือหุนรายใหญ รวมกัน คือ
บริษัท สแตนเลย
อิเลคทริค จํากัด ถือหุน
รอยละ 5
2. มีกรรมการรวมกัน
2 ทาน คือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายคัทสึมิ คอนโด
3. บริษัทถือหุน
รอยละ 20

1. การซื้อสินคา

มูลคาซื้อ 38.0 ลานบาท
ยอดคงคาง 9.55 ลานบาท

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

2. การขายสินคา

มูลคาขาย 68.80 ลานบาท
ยอดคงคาง 4.77 ลานบาท

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

3. รายไดคาบริการทาง
เทคนิคจายใหจากการ
ถายทอดความรูดาน
การผลิต

มูลคา 0.08 ลานบาท

เปนไปตามปกติธุรกิจ และใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

 รายงานประจําป 2555

มูลคา 3.00 ลานบาท
มูลคา 1.19 ลานบาท

เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย
เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย
เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ
เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย
เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย
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·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

§º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹
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ขอมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวของกัน
4. บริษัท เอเชียน
สแตนเลย
อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
1. ผูถือหุนรายใหญรวมกัน
คือ บริษัท สแตนเลย
อิเลคทริค จํากัด ถือหุน
รอยละ 67.50
2. มีกรรมการรวมกัน 1 ทานคือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. บริษัทถือหุนรอยละ 15
4. ถือหุนบริษัทรอยละ
0.44

ลักษณะรายการ
ระหวางกัน

มูลคารายการป 2555
และยอดคงคาง
ณ 31 มีนาคม 2556

ความจําเปนและสมเหตุสมผล
ของรายการ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลคาซื้อ 293.45 ลานบาท
ยอดคงคาง 39.56 ลานบาท

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินคา

มูลคาขาย 2.07 ลานบาท
ยอดคงคาง 0.52 ลานบาท
มูลคา 0.09 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ
เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

3. รายไดอื่นๆ

5. PT.Indonesia
1. ผูถือหุนรายใหญรวมกัน
Stanley Electric
คือ บริษัท สแตนเลย
อิเลคทริค จํากัด ถือหุน
รอยละ 60
2. มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
- นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
- นายคัทสึมิ คอนโด
3. บริษัทถือหุนรอยละ 10

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลคาซื้อ 0.43 ลานบาท
ยอดคงคาง 0.11 ลานบาท

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินคา

มูลคาขาย 411.14 ลานบาท
ยอดคงคาง 67.79 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

3. รายไดอื่นๆ

มูลคา 0.44 ลานบาท

เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

6. บริษัท ศิริวิทย
สแตนเลย จํากัด

1. บริษัทถือหุนรอยละ 15
2. มีกรรมการรวมกัน 3ทาน
คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายโคอิจิ นางาโนะ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลคาซื้อ 287.52 ลานบาท
ยอดคงคาง 28.32 ลานบาท

เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคา
ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายวัตถุดิบ

มูลคาขาย 18.66 ลานบาท
ยอดคงคาง 1.98 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก เปนราคาปกติธุรกิจ

7. บริษทั ซัมไฮเทคส
จํากัด

1. บริษัทถือหุนรอยละ16.35
2. มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

1. การจางชุบชิ้นงาน

คาจาง 65.95 ลานบาท
ยอดคงคาง 2.83 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

8. บริษัท
อีโนเวรับเบอร
(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

1. บริษัทถือหุนรอยละ 0.2
2. มีกรรมการรวมกัน 4 ทาน คือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
- นางพิมพใจ เหลาจินดา
- นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลคาซื้อ 37.76 ลานบาท
ยอดคงคาง 7.10 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ
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ขอมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
ระหวางกัน

มูลคารายการป 2555
และยอดคงคาง
ณ 31 มีนาคม 2556

ความจําเปนและสมเหตุสมผล
ของรายการ

9. บริษัท สิทธิผล
1919 จํากัด

1. เปนผูถือหุนของบริษัทถือ
หุนรอยละ 3.34
2. มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน
คือ
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
- นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ

1. รายการขายสินคา

มูลคาขาย 156.69 ลานบาท
ยอดคงคาง 54.66 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

10. บริษัท ลูแม็กซ
อินดัสทรี้ จํากัด

1. บริษัทถือหุนรอยละ 1.73
2. ผูถอื หุนรายใหญรวมกัน
คือ บริษัท สแตนเลย
อิเลคทริค จํากัด ถือหุน
รอยละ 26.31

1. รายการซื้อสินคา

มูลคาซื้อ 3.00 ลานบาท
ยอดคงคาง 0.13 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินคา

มูลคาขาย 41.97 ลานบาท
ยอดคงคาง 5.27 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

3. รายไดอื่นๆ

มูลคา 0.57 ลานบาท

เปนไปตามปกติธุรกิจ และ ใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกันในกลุมสแตนเลย

1. รายการซื้อสินคา

มูลคาซื้อ 0.01 ลานบาท
ยอดคงคาง - ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

12. บริษัท สํานักงาน 1. มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
กฎหมายสยาม
- นายพิจารณ สุขภารังษี
ซิตี้ จํากัด

1. รายการบริการดาน
กฎหมาย

มูลคา 0.64 ลานบาท
ยอดคงคาง - ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

13. บริษัท วาเซดะ
เอ็ดดูเคชั่น
(ไทยแลนด)
จํากัด

1. คาคอรสเรียนภาษา
ญี่ปุน

มูลคา 0.01 ลานบาท

การคิดราคาใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกเปนราคาปกติธุรกิจ

11. โททาล ออยล
จํากัด
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1. มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

1. มีกรรมการรวมกัน 1 ทานคือ
- นายกฤษดา วิศวธีรานนท

 รายงานประจําป 2555
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ขอมูลสารสนเทศ
ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ºÃÔÉÑ· ¡ÑººÃÔÉÑ··Õè ºÃÔÉÑ·Êáµ¹àÅÂ ÍÔàÅ¤·ÃÔ¤ à»š¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹à»š¹ä»ã¹
ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃ«×éÍáÅÐ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍÇÑµ¶Ø´Ôº «Öè§ÊÔ¹¤ŒÒ·Õè«×éÍ¢ÒÂÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ãªŒà»š¹
áËÅ‹§¼ÅÔµà´ÕÂÇ¡Ñ¹ áÅÐãªŒã¹¡ÅØ‹ÁÊáµ¹àÅÂ ÃÒ¤Ò·Õè«×éÍ¢ÒÂà»š¹ÃÒ¤Ò»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐãªŒà»š¹á¹Ç»¯ÔºÑµÔàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¡ÒÃ·íÒ
ÃÒÂ¡ÒÃ¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à»š¹´Ñ§¹Õé
ชื่อบริษัท

มูลคารายการป 2555

ยอดคงคาง ณ 31 มีนาคม 2556

1. Guangzhou Stanley Electric (China)

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย
รายไดอื่นๆ มูลคา

- ลานบาท
5.23 ลานบาท
0.12 ลานบาท

- ลานบาท
1.99 ลานบาท
- ลานบาท

2. Stanley Iwaki Factory (Japan)

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

1.40 ลานบาท
2.99 ลานบาท

- ลานบาท
- ลานบาท

3. Stanley Electric (Asia Paciﬁc) (Taiwan)

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

22.01 ลานบาท
1.02 ลานบาท

1.05 ลานบาท
0.11 ลานบาท

4. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

0.07 ลานบาท
- ลานบาท

0.05 ลานบาท
- ลานบาท

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

มูลคาซื้อ
16.56
มูลคาขาย
3.36
รายไดคาบริการดานเทคนิค
0.35
รายไดอื่นๆ
0.20

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

13.80
1.87
-

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

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

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

3.68 ลานบาท
0.46 ลานบาท

1.00 ลานบาท
0.14 ลานบาท

7. II Stanley Co.,Inc (America)

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย
รายไดอื่นๆ

- ลานบาท
0.01 ลานบาท
0.21 ลานบาท

- ลานบาท
- ลานบาท
- ลานบาท

8. Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

7.45 ลานบาท
- ลานบาท

1.02 ลานบาท
- ลานบาท

9. Stanley Electric Hungary Co.,Ltd.

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

4.62 ลานบาท
0.03 ลานบาท

4.62 ลานบาท
- ลานบาท

10. Stanley Electric Do Brazil LTDA

มูลคาซื้อ
- ลานบาท
มูลคาขาย
13.60 ลานบาท
รายไดอื่นๆ มูลคา 0.01 ลานบาท

- ลานบาท
1.66 ลานบาท
- ลานบาท

11. Stanley Electric (Asia Paciﬁc) Singapore

มูลคาซื้อ
มูลคาขาย

0.15 ลานบาท
- ลานบาท

- ลานบาท
- ลานบาท
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ขอมูลสารสนเทศ
¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ã¹»‚ 2555 à»š¹»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ·Õàè »š¹»¡µÔ¸ÃØ ¡Ô¨ ã¹¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ºÔ ÃÔÉ·Ñ ãªŒá¹Ç»¯ÔºµÑ àÔ ª‹¹à´ÕÂÇ
¡Ñº¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºÃÒ¤Ò·Õè«×éÍ ¡ÒÃµÑé§ÃÒ¤Ò¢ÒÂ¨Ò¡µŒ¹·Ø¹ÊÔ¹¤ŒÒºÇ¡¡íÒäÃÊ‹Ç¹à¾ÔèÁ
·Ñé§¹Õé ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇÍÂÙ‹ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¹âÂºÒÂËÃ×Íá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ã¹Í¹Ò¤µ
¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¨ÐÂÑ§´íÒà¹Ô¹µ‹Íä» à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÔ¹¤ŒÒ·Õè«×éÍ¢ÒÂà»š¹ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐãªŒã¹¡ÅØ‹Á áÅÐÃÒ¤Ò«×éÍ¢ÒÂ
à»š¹ÃÒ¤Ò»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨ ¤×Í ¡íÒË¹´¨Ò¡µŒ¹·Ø¹ºÇ¡¡íÒäÃÊ‹Ç¹à¾ÔèÁ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂÙ‹ÀÒÂãµŒ¹âÂºÒÂã¹
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ«×éÍ – ¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ ·ÕèºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡ÒÈãªŒµÑé§áµ‹»‚ 2547 áÅÐËÒ¡à»š¹¡Ã³ÕÍ×è¹æ ·Õè¹Í¡
àË¹×Íä»¨Ò¡¹âÂºÒÂ¹ÕéºÃÔÉÑ·¨Ð¶×Í»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁàËç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºµ‹ÍÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÃÍº»‚ 2555 ÁÕ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§ËÃ×Í¢Ñ´áÂŒ§·Ò§
¼Å»ÃÐâÂª¹ «Öè§à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè«×éÍ¢ÒÂ¡ÑººÃÔÉÑ··Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ «Öè§à»š¹ÃÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒµÒÁ»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨
7.

¤íÒÍ¸ÔºÒÂáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ã¹»‚ 2555 ÀÒÇÐ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁªÔé¹Ê‹Ç¹Ã¶Â¹µ¢ÂÒÂµÑÇÁÒ¡¡Ç‹Ò»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ «Öè§à»š¹¼Å
ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¿„œ¹µÑÇ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ ·ÕèªÐÅÍµÑÇ¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³ÍØ·¡ÀÑÂã¹ª‹Ç§»‚ 2554 áÅÐºÃÔÉÑ·ä´Œà¾ÔèÁ¡ÒÃ¼ÅÔµà¾×èÍãËŒ
ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§ÁÍºÃ¶Â¹µä´ŒµÒÁ¡ÒÃ¨Í§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÃ¶Â¹µãËÁ‹¤Ñ¹áÃ¡µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
ã¹»‚ 2555 ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ 11,334.99 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 3,534 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 45.30 â´Â·ÕèÂÍ´¢ÒÂ
ã¹»ÃÐà·È à¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 54.88 áÅÐÂÍ´¢ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È à¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 19.91 «Öè§Ê‹§¼ÅãËŒºÃÔÉÑ·ÁÕ¡íÒäÃ 1,622.91 ÅŒÒ¹ºÒ·
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 14.32 ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 892.36 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 123.36 «Öè§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µÀÒÂã¹»ÃÐà·È áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÃ¶Â¹µ¤Ñ¹áÃ¡µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ
ÀÒ¾ÃÇÁ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
ÊÔ¹·ÃÑ¾Â
ã¹»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕÊÔ¹·ÃÑ¾ÂÃÇÁ 11,744.18 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 1,719.65 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 17.15 «Öè§ÁÕ
ÃÒÂ¡ÒÃ´Ñ§µ‹Íä»¹Õè
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-

ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹ÕéÍ×è¹æ ÊØ·¸Ôà¾ÔèÁ¢Öé¹ 488.08 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 31.56 à¹×èÍ§¨Ò¡ÂÍ´¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒà¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐ
ÅÙ¡¤ŒÒÃÒÂãËÞ‹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÁÕà·ÍÁ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹»ÃÐÁÒ³ 60 ÇÑ¹ ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¡ÒÃµÑé§¤‹ÒÊíÒÃÍ§¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ µÒÁ
ÂÍ´ÍÒÂØÅÙ¡Ë¹Õé·Õè¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹ 1 »‚ áÅÐã¹»‚¹ÕéºÃÔÉÑ·äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃµÑé§¤‹Òà¼×èÍË¹ÕéÊ§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞà¾ÔèÁ¢Öé¹

-

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í à¾ÔèÁ¢Öé¹ 5.61 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 0.64 ºÃÔÉÑ·ä´ŒÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¤‹Òà¼×èÍ¡ÒÃÅ´Å§¢Í§ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Õè
¨Ðä´ŒÃÑºáÅÐ¤‹Òà¼×èÍÊÔ¹¤ŒÒÅŒÒÊÁÑÂ à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 33.87 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 9.68 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹
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ขอมูลสารสนเทศ
-

·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃ áÅÐ ÍØ»¡Ã³ ÊØ·¸Ô à¾ÔèÁ¢Öé¹ 1,330.75 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 29.09 à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡íÒÅÑ§¡ÒÃ
¼ÅÔµà¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ÂÒ¹Â¹µã¹Í¹Ò¤µ

Ë¹ÕéÊÔ¹
ºÃÔÉÑ·ÁÕË¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ 1,882.22 ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»‚·ÕèáÅŒÇ 354.26 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 23.19 «Öè§ÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
¹ÔµÔºØ¤¤Å¤ŒÒ§¨‹ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ 234.08 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐË¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃË¹ÕéÊÔ¹¤‹ÒµÍºá·¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÍ¡¨Ò¡
§Ò¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 20.09 ÅŒÒ¹ºÒ·
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
ã¹»‚ 2555 ºÃÔÉÑ·ÁÕà§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô 1,706.83 ÅŒÒ¹ºÒ· Å´Å§ 1.15 ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂáÂ¡à»š¹à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô
¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹ 2,238.57 ÅŒÒ¹ºÒ· â´Âä»ãªŒã¹¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹ 2,009.85 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹â´Â
¹íÒä»¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å 229.87 ÅŒÒ¹ºÒ·
8.

§º¡ÒÃà§Ô¹
8.1

§º¡ÒÃà§Ô¹·Õè¼ÙŒÊÍººÑÞªÕµÃÇ¨ÊÍºáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹áÅŒÇ áÊ´§·ÕèË¹ŒÒ 32-38

8.2

¤‹ÒµÍºá·¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
¡. ¤‹ÒµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ (Audit Fee)
ºÃÔÉÑ·¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹ÃÍº»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ãËŒ¡Ñº¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ä¾Ã«ÇÍàµÍÃàÎÒÊ
¤Ùà»ÍÃÊ àÍºÕàÍàÍÊ ¨íÒ¡Ñ´ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ÃÇÁ 1.91 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ¨‹ÒÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ
àª‹¹ ¤‹Òà´Ô¹·Ò§, ¤‹Ò¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒÃ áÅÐÍ×è¹æ ÃÇÁ 0.97 ÅŒÒ¹ºÒ·
¢. ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
¤‹ÒµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ»®ÔºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à»š¹à§Ô¹ 0.12 ÅŒÒ¹ºÒ·
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ประวัติบริษัท
พฤษภาคม

2523

เมษายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

2524
2527
2527

เมษายน
ตุลาคม

2530
2530

มีนาคม
เมษายน
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ
กรกฎาคม
พฤศจิกายน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
พฤศจิกายน
กรกฎาคม

2531
2531
2532
2533
2533
2533
2534
2534
2534
2534
2536

กันยายน

2536

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
มิถุนายน
กันยายน
พฤศจิกายน
พฤษภาคม

2536
2536
2536
2537
2537
2538
2538
2538
2538
2538
2539
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กอตั้งและจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด โดยมีวัตถุประสงคสําหรับผลิตและจําหนายหลอดไฟสําหรับยานยนต
โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท และไดรับการสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กอสรางโรงงานผลิตหลอดไฟสําหรับยานยนตเสร็จสมบูรณ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 18 ลานบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 36 ลานบาท
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับผลิตภัณฑสองสวางสําหรับยานยนต
และกอสรางโรงงานเสร็จสมบูรณ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 44.5 ลานบาท
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับผลิตภัณฑแมพิมพและ JIG และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเปน 53 ลานบาท
ลงทุนสําหรับโรงงานแหงใหม คือบริษัท เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
กอสรางโรงงานสําหรับผลิตแมพิมพและ JIG เสร็จสมบูรณ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 153 ลานบาท
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการขยายโรงงานผลิตแมพิมพ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการขยายโรงงานผลิตหลอดไฟ
กอสรางโรงงานสําหรับผลิตโคมไฟที่ 1 เสร็จสมบูรณ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 175 ลานบาท
หลักทรัพยของบริษัท ฯ ไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กอสรางอาคารสํานักงานใหญเสร็จสมบูรณ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 274.5 ลานบาท และไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)”
ทําสัญญาใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคกับ ELECTRO POLYMERS (PVT) LIMITED แหงประเทศ
ปากีสถาน ในการผลิตหลอดไฟ และอุปกรณสองสวางยานยนต
กอตั้งมูลนิธิสแตนเลย (ประเทศไทย) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
เซ็นสัญญารวมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กอสรางสวนขยายโรงงานโคมไฟเสร็จสมบูรณ
ไดรับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการการสังคม
รวมลงทุนกับบริษัท ซัมไฮเทคส จํากัด, บริษัท ศิริวิทย สแตนเลย จํากัด, บริษัท ลูแม็กซ อินดัสทรีส จํากัด
เซ็นสัญญารวมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 383.125 ลานบาท
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการขยายโรงงานแมพิมพ
กอสรางอาคารสวัสดิการสําหรับพนักงานเสร็จสมบูรณ
กอสรางโรงงานผลิตโคมไฟที่ 2 สําหรับยานยนตในสวนรถยนตเสร็จสมบูรณ
เซ็นสัญญารวมลงทุนเพื่อจัดตั้ง VIETNAM STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. ในประเทศเวียดนาม
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ประวัติบริษัท
ตุลาคม
มกราคม
กรกฎาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
กันยายน
กันยายน
กรกฎาคม

2539
2542
2542
2543
2543
2544
2545
2546

ตุลาคม
พฤษภาคม

2546
2547

กรกฎาคม

2547

เมษายน
พฤษภาคม

2548
2548

มีนาคม
พฤษภาคม

2549
2549

กรกฎาคม

2549

สิงหาคม
กันยายน

2549
2549

มีนาคม
พฤษภาคม

2550
2550

กันยายน

2550

พฤษภาคม

2551

พฤษภาคม
มิถุนายน

2551
2551

กอสรางอาคารโรงงานผลิตโคมไฟที่ 3 เสร็จสมบูรณ
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ในสวนโรงงานผลิตแมพิมพและโรงงานผลิตหลอดไฟ
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในสวนโรงงานผลิตแมพิมพ
กอสรางโรงงานผลิตแมพิมพและโรงงานหลอดไฟในสวนขยาย เสร็จสมบูรณ
ทําสัญญาใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคกับ Unitech Machines Limited, ประเทศอินเดีย
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ QS 9000 ในสวนโรงงานผลิตหลอดไฟและโคมไฟ
ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
ไดรับรางวัล “BEST PERFORMANCE“ สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD ประจําป 2546 จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินการดีเดน
กอสรางโรงงานใหมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพือ่ ผลิตชิน้ สวนพลาสติก และอุปกรณสอ งสวางสําหรับยานยนต
ไดรับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมการทํางาน
ประจําป 2547” จากกระทรวงแรงงาน
ไดรับรางวัล “BEST PERFORMANCE” สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD ประจําป 2547 จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินการดีเดน
ไดรับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเดนดานการประสานงานประกันสังคม” จากสํานักงานประกันสังคม
ไดรับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2548” จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 2
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป พ.ศ. 2549 จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 3
ไดรบั รางวัล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET AWARD ประจําป 2549 จากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานดีเดน
ไดรับรางวัลโลทองแดง 1 ลานชั่วโมงอุบัติเหตุเปนศูนย จากกระทรวงแรงงาน
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2549
จากกระทรวงแรงงาน
กอสรางโรงงานโคมไฟที่ 5 สําหรับผลิตอุปกรณสองสวางสําหรับยานยนตเสร็จสมบูรณ
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป พ.ศ. 2550 จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 4
ไดรบั รางวัลโลทองแดง 1 ลานชัว่ โมงอุบตั เิ หตุเปนศูนย จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 2 และไดรบั รางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2550 จากกระทรวงแรงงาน
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2551 จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนปที่ 5
ไดรับรางวัลนายจางดีเดนจังหวัดปทุมธานี และนายจางดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน
ไดรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ จากกระทรวงแรงงาน
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 รายงานประจําป 2555

ไดรับรางวัลโลทองแดง 2 ลานชั่วโมงอุบัติเหตุเปนศูนย จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 3
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2551
จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 3
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2552 จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนปที่ 6
ไดรับรางวัลนายจางดีเดนจังหวัดปทุมธานี และนายจางดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน
ไดรับรางวัลโลทองแดง 2 ลานชั่วโมงอุบัติเหตุเปนศูนย จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 4
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2552
จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 4
ไดรับรางวัลนายจางดีเดนจังหวัดปทุมธานี และนายจางดีเดนดานความปลอดภัยในการทํางาน
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2553 จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนปที่ 7
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2553
จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 5
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2554 จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนปที่ 8
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2554
จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 6
กอสรางโรงงานโคมไฟที่ 7 สําหรับผลิตอุปกรณสองสวาง สําหรับรถยนตประหยัดพลังงาน เสร็จสมบูรณ
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําป 2555 จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนปที่ 9
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและดานสวัสดิการแรงงาน ประจําป พ.ศ. 2555
จากกระทรวงแรงงาน เปนปที่ 7
ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําป 2555 จาก
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

