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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย / กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ที่มีคุณภาพระดับ
สากล   โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยที่ให้ความส าคัญและ
ให้คุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างจริงใจ 
 นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงาน
ทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง การพัฒนา ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยการใช้วงจรการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการตรวจสอบ 
              คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ได้แก่ นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จรรณยาบรรณของกรรมการและพนักงาน  โดยได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารและแจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานเพื่อรับทราบและน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง  ทั้งนี้คณะกรรมการได้ก าหนดแผนปีที่ท าการทบทวน
นโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ 
  
 1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ีส าคัญ 
 บริษัท  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  จ ากัด (มหาชน)  จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม  
2523 เพื่อด าเนินธุรกิจการผลิต,  น าเข้าและจ าหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างส าหรับยานพาหนะ โดยเป็น
กิจกรรมร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่นระหว่าง   บริษัท  เซ่งง่วนฮง  (สิทธิผล)  จ ากัด   (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด)  
กับบริษัท  สแตนเลย์อิเลคทริค จ ากัด    ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญ่ีปุ่น   ประกอบด้วย  โรงงานหลอดไฟ (Bulb),    โรงงาน
แม่พิมพ์โลหะ  (Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp) 
 ช่วงปี 2523 – 2533  บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟที่ 1 และโรงงานแม่พิมพ์  , 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ส าหรับทุกโรงงานผลิต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท มาจนถึงทุน
จดทะเบียน 153 ล้านบาท  
  ช่วงปี 2534 -2544   บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัท 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยใช้ชื่อย่อ  
"STANLY"    และ บริษัทได้ก่อต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) โดยได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536  
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  หลังจากนั้น บริษัทได้มีการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Lao 
Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd.   ,  PT.Indonesia  Stanley  Electric  และ มีการซื้อหุ้น
สามัญในบริษัท  อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  จ ากัด  (มหาชน),   บริษัท ซัมไฮเทค จ ากัด (ในปี 2558 บริษัทได้
ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ซัมไฮเทค จ ากัด) ,  บริษัท  ศิริวิทย์ สแตนเลย์  จ ากัด,  บริษัท ท็อป ไฮเทค 
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จ ากัด   และ  Lumax  Industries  Limited  ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการท าสัญญาความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยีกับบริษัท  Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศ
อินเดีย   
 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ล้านบาท และลงทุนซื้อที่ดินบริเวณรอบบริษัทเพิ่มเติม เพื่อ
ก่อสร้างโรงงาน การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ    เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ   
 ช่วงปี 2545 – 2553 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่4 ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี (ในปี 2557 บริษัทได้ขายอาคารโรงงานพร้อมที่ดินให้กับบริษัทพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจาก
ไม่ได้ใช้งานและเสียหายจากน้ าท่วมในปี 2554)  และโรงงานผลิตโคมไฟที่ 5 ในพื้นที่เดิม คือ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี  
 ช่วงปี 2554 – 2556  จากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นล าดับ แต่
ในช่วงปี 2554  เป็นต้นมา  มีความผันผวนอย่างมาก โดยปลายปี 2554 เกิดน้ าท่วมหนักในเขตภาคกลาง กระทบต่อ
ผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักลง และในปี 2555 จากความต้องการของผู้บริโภคที่
กลับมารวมถึงนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลกลับมาท าให้มียอดขายและการผลิตรถยนต์สูงเป็นประวัติการณ์  
บริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จ านวนมาก  ส่งผลให้ผลด าเนินงาน
ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ที่ผลิตโคมไฟส าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
(ECO Car) ซึ่งเป็นยานยนต์ที่มียอดจ าหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตัวของตลาดยานยนต์  
 ช่วงปี 2557 – 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบรถยนต์จากโครงการ
รถยนต์คันแรกหมดลง  ความต้องการใช้ยานยนต์ของผู้บริโภค ที่ถูกใช้ล่วงหน้าไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตัว พืชผลการเกษตรได้ผลผลิตจ านวนน้อย  รายได้ประชาชนน้อยลงการใช้จ่ายก็น้อยลงตามไปด้วย 
คงมีการส่งออก  และยอดขายกลุ่มจักรยานยนต์ที่ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย     ผู้ผลิตยานยนต์รวมถึงบริษัทในฐานะ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพยายามอย่างหนักในการรักษาสถานการณ์และผลการด าเนินงาน   
 ช่วงปี 2560 - 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์กลับสู่ภาวะฟื้นตัว ยอดขาย – ยอดผลิต รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเป็นการขายในประเทศเป็นหลัก  ส่วนตลาดส่งออกยังอยู่ในระดับชลอตัว 
เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์โคมไฟรุ่นใหม่ๆ บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่โรงงานผลิตโคม
ไฟที่ 7 โดยจะเร่ิมผลิตได้ในปี 2562  และเร่ิมการก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 8 ซึ่งจะแล้วเสร็จและเร่ิมผลิตได้ใน
ปี 2563 
  ช่วงปี  2562 – 2563  บริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ประกอบด้วย โรงงานแม่พิมพ์ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนา (DMT) , ได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน ในช่วงปลายปี 
2562 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2563 เกิดโรคระบาด ไวรัสโควิด 19 มีผลกระทบไปทั่วโลก บริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์หยุด
การผลิตบางส่วน ส่งผลต่อการผลิตของบริษัทอย่างมาก 
 ส าหรับทางด้านการบริหาร นับตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งบริษัทได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ               
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 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 บริษัทมีการลงทุนประกอบธุรกิจใน  2  บริษัท  ดังนี้ บริษัทร่วมค้า คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จ ากัด  และ 
บริษัทร่วม คือ บริษัท เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จ ากัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ทั้งหมด 
การด าเนินงานและบริหารจัดการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักตามนโยบาย
ของกลุ่มสแตนเลย์  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่น ประกอบธุรกิจ
อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และอิเล็คทรอนิคส์  และ กลุ่มสิทธิผล  ที่ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยทั้ง
2 กลุ่ม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทน
เข้าเป็นกรรมการบริหารงานบริษัท 

 การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็ค 
ทริค จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์มีการพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                                          

 

 
     
 
  
   
 
    
 
    
  

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

บจ.ลาวสแตนเลย์ 
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

 

บจ.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็คทริค 
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์

50% 20% 

บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค (ญ่ีปุ่น) 
ธุรกิจยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค เอเซียแปซิฟิค 
(สิงคโปร์) 
ธุรกิจ Holding Company 

กลุ่มสิทธิผล (ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล)  (ไทย) 
    - นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
    - นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 

- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
    - นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 
    - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 
    
 

100% 35.66% 
25.75% 

67.50% 

บจก.สิทธิผล1919 (ไทย) 
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์  
 

บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ไทย) 
ธุรกิจอิเลคทรอนิคส์  
 

0.44% 

บจก.โสภากนก 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) 
ธุรกิจ Holding Company 
 

3.34% 

0.43% 

17.50% 

100% 

94.13% 

บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ (ไทย) 
ธุรกิจยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์  
 

15% 
42.50% 

7.5% 

15% 



  
         บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

               2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลอดไฟ
ยานยนต์  ชุดโคมไฟยานยนต์   และ แม่พิมพ์โลหะและแบบผลิตภัณฑ์   โดยผลิตและจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์
ในประเทศและต่างประเทศ   ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟและแม่พิมพ์ จะเป็นการผลิตเพื่อยานยนต์เฉพาะรุ่น โดย
บริษัทได้ร่วมออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์เป็นการเฉพาะราย 
 บริษัทมิได้จัดท าข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานส าหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
จากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.30  ของยอดขาย 
 
     โครงสร้างรายได้ 
                                                                                                                                               (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) 

 31 มี.ค. 
2563 

 31 มี.ค. 
2562 

 31 มี.ค. 
2561 

 

 มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  
รายได ้       
      รายได้จากการขายในประเทศ 9,655.09 61.37 10,341.66 67.93 9,193.56 67.04 
      รายได้จากการขายตา่งประเทศ 5,495.00 34.93 4,292.96 28.20 4,026.89 29.36 

รวมรายได้จากการขาย 15,150.09 96.30 14,634.62 96.13 13,220.45 96.40 
เงินปันผลรับ 86.13 0.55 71.98 0.47 10.30 0.08 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16.61 0.11 21.24 0.14 19.75 0.14 
ดอกเบี้ยรับ  53.82 0.34 71.14 0.47 69.49 0.51 
รายได้อื่น ๆ 107.16 0.68 108.09 0.71 99.33 0.72 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษัทร่วม 

318.84 2.03 316.18 2.08 294.76 2.15 

รวมรายได้  15,732.65 100.00 15,223.25 100.00 13,714.08 100.00 
           

 2.1   ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่     ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่อง
สว่างส าหรับรถยนต์   รถจักรยานยนต์   และยานพาหนะอื่น    เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ  
 - หลอดไฟยานยนต์ (Auto Bulb)  ปัจจุบันบริษัทผลิตหลอดไฟส าหรับยานยนต์ อาทิ หลอด T19 , G18, 
RP30, S25 เพื่อใช้ประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ประเภทต่าง ๆ  มีการจัดจ าหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจ าหน่าย 
จ าหน่ายไปต่างประเทศให้กลุ่มบริษัทในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ 
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 - ชุดโคมไฟยานยนต์ (Lighting Equipment Lamp)  บริษัทผลิตชุดโคมไฟยานยนต์ในส่วนต่างๆ อาทิ ชุด
ไฟหน้า ชุดไฟท้าย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสัญญาณ ชุดไฟในห้องโดยสาร โดยร่วมพัฒนาและออกแบบกับลูกค้าผู้ผลิต
ยานยนต์เป็นการ 
เฉพาะรุ่น  
 ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่  
 - แม่พิมพ์โลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภัณฑ์  ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ลักษณะเป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโรงงานโคมไฟของบริษัท และรับงานผลิตเพื่อ
จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทมิได้จัดท าข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานส าหรับธุรกิจแม่พิมพ์และ
แบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.30  ของยอดขายรวม 
 
 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 18  ฉบับดังนี้           
 (1) ผลิตหลอดไฟส าหรับยานยนต์                       (เลขที่ 1038/สอ./2533) 
 (2) ผลิตโคมไฟ ส าหรับยานยนต์                     (เลขที่ 1044/2527) 
 (3) ผลิตแม่พิมพ์                      (เลขที่ 1214/สอ./2530) 
 (4) ผลิตแม่พิมพ์                       (เลขที่ 1078/สอ./2533) 
 (5) ผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยานพาหนะ             (เลขที่ 1279/สอ./2533) 
 (6) การวิจัยและพัฒนาด้านอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์       (เลขที่ 1176/2534) 
 (7) การผลิตแม่พิมพ์               (เลขที่ 1767/2538) 
 (8) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองไฟฟ้า     (เลขที่ 5675/2539) 
 (9) การผลิตหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์      (เลขที่ 1017/2541) 
 (11) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองไฟฟ้า  (เลขที่ 4573/2541) 
 (13) การผลิตแม่พิมพ์                   (เลขที่ 1096/2543) 
 (14) การออกแบบทางอิเลคทรอนิคส์            (เลขที่1294(2)/2545)  
 (15) กิจการผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแม่พิมพ์      (เลขที่1539(2)/2545) 
 (16) กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ                      (เลขที่1545(2)/2546)    
 (17) กิจการผลิตโคมไฟส าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล         (เลขที่1631(2)/2555) 
 (18) กิจการผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์      (เลขที่ 2216(2)/2556) 
 
 ปัจจุบัน บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนอีก 2  ฉบับ คือฉบับที่  17 และ 
18 ดังมีรายละเอียด ที่ส าคัญดังนี้        
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 1.  บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1631 (2)/2555    ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2555  ในกิจการ ผลิตโคมไฟ
ส าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ  โดยได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 2.ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า 90% ของอัตราปกติในการน าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น ใช้ในการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันน าเข้าวันแรก โดยวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตใน
ประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับของที่จะน าเข้า และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาได้ และอยู่ในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่กรรมการก าหนด  
 3.ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น โดยรายได้ที่น ามาค านวณก าไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจ าหน่ายของเสียจากกระบวนการ
ผลิตด้วย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก าหนดเวลา โดยเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง  หรือหลายปีได้ 
 4.ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 5.ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน าเข้าวันแรก 
 6.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น าเข้า
คร้ังแรก 
  
 2. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2216(2)/2556  ลงวันที่  4  กันยายน  2556  ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประเภท 4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน  โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 1.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 2.ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น รายได้ที่น ามาค านวณก าไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ หรือ 
ของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย 
 กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  สามารถน าผลขาดทุน
ประจ าปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก าหนดเวลา โดยเลือกหักจากก าไรสุทธิปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 



  
         บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

  3.ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 4.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน าเข้าวันแรก 
 5.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่น าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น าเข้า
คร้ังแรก  ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้ 
 เงื่อนไขทั่วไป 
 1.ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น 
 2.ต้องใช้เคร่ืองจักรที่ได้อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม 
 3.วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นจะต้องใช้เฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องยื่นรายการเพื่อขอ
อนุมัติการน าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นก่อนการน าเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
 4.ต้องจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 5.วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกและ
เฉพาะกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
 6.ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง 
 7.คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ 
 1.เคร่ืองจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเคร่ืองจักรใหม่จะต้องน าเข้ามาภายในวันที่ 4 
มีนาคม 2559  
 2.ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด าเนินการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม 
 3.ต้องด าเนินการตามสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเร่ือง ดังต่อไปนี้ 
      3.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
      3.2 ขนาดของกิจการ มีก าลังผลิตแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ปีละ
ประมาณ  
50 ชุด (เวลาท างาน 16 ชั่วโมง / วัน  : 300 วัน / ปี ) ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต                        
 4.ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
 5.ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท 
 
 2.2    การตลาดและการแข่งขัน   
 ก. นโยบายด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์    
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 เน่ืองจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ า ดังนั้นนโยบายหรือ
กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล  
 การก าหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกก าไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสาย
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด    
 ลักษณะลูกค้าทีซ่ื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท  คือ  ผู้ผลิตและจ าหน่ายรถจักรยานยนต์  และรถยนต์ (รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล   และรถยนต์เชิงพาณิชย์)     นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด  ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ  ประเภทอะไหล่ ซึ่งบริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดให้กับตัวแทนจ าหน่าย  
 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย และลักษณะของลูกค้า   
  1. การจ าหน่ายในประเทศ มีการจัดจ าหน่าย 2 ทางดังนี้   
       1.1 จ าหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์  (Original Equipment Market)    โดยตรงส าหรับการ
ผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์  
       1.2 จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการอะไหล่    (Replacement  Equipment  Market)    โดย
ผลิตภัณฑ์ส าหรับตลาดนี้จะเป็นประเภทที่ใช้เปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิม โดยจะขายผ่านตัวแทน คือ  บริษัท สิทธิ
ผล 1919 จ ากัด  
   2. การจ าหน่ายในต่างประเทศ  มีการจัดจ าหน่าย 2 ทางดังนี้    
   2.1  จ าหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์  (Original Equipment Market)    โดยตรงส าหรับผลิต 
และเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์          
  2.2 จ าหน่ายไปยังบริษัทฯในกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อน าไปจ าหน่ายให้กับโรงงานประกอบในประเทศ
นั้น ๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวจัดเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า    รวมทั้งทยอยจัดส่งให้แก่
โรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ  ตาม ORDER โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการขายสินค้า ในลักษณะ SINGLE 
SOURCE โดยจะผลิตชิ้นส่วนที่บริษัท เพียงแห่งเดียว และส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ทั่วโลกเพื่อให้มีขอบ เขต
การผลิตที่สูง และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีหรือในแง่ วัตถุดิบที่มีการใช้น้อยในบางบริษัท และไม่คุ้ มที่
จะสั่งตรงจากผู้ผลิต อาจมีการสั่งซื้อจากไทยสแตนเลย์ ในบางโอกาส     
 ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 63.73 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 6.64     
จากปีที่แล้ว และ สัดส่วนการจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 36.27  ของยอดขายรวม  เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  
ร้อยละ 28 โดยส่วนหน่ึงเป็นการขายไปยังกลุ่มบริษัทสแตนเลย์ และ อีกส่วนเป็นการขายกับลูกค้าที่อยู่ในเขตปลอด
อากร (Free Zone)* 
       * Free Zone เขตปลอดอากร คือ เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี  (ที่มา เว็บไซต์ กรมศุลกากร 
www.custom.go.th) 

  
 ข.  สภาพการการแข่งขัน      
 บริษัทมีนโยบายด้านการแข่งขัน โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่กระท าการใดๆ อันเป็น
การผูกขาด หรือ ลดการแข่งขัน หรือ จ ากัดการแข่งขันทางการค้า  
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 บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะการแข่งขัน
ต่ าและมีผู้ผลิตน้อยราย ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลัก จ านวน  3  รายเท่านั้น      ซึ่งถ้าพิจารณาด้วยขนาดบริษัท  ศักยภาพใน
การผลิตและความสามารถในการแข่งขันที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะมีเพียง 1 ราย ส่วนอีก 1 รายมีขนาดต่างกัน   
บริษัท มีข้อได้เปรียบในด้านของฐานลูกค้าที่หลากหลาย   รวมถึงการเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร  นับตั้งแต่   การ
วิจัยและพัฒนา   การออกแบบ  การผลิตแม่พิมพ์  การผลิตหลอดไฟและชิ้นส่วนด้วยตัวเอง รวมถึงการประกอบเป็น
สินค้าส าเร็จรูป และการประกันคุณภาพสินค้า  กับทั้งบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  จึงสามารถระดมทุนที่มีต้นทุนต่ ากว่า  ปัจจุบันบริษัทประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับสูง  โดย
พิจารณาจากการมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในยานยนต์ปัจจุบันของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินความ
พึงพอใจจากลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ และการจัดส่งอยู่เสมอ  
 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการเข้ามา
ประกอบการส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเนื่องจาก                     
 1)  ต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก เพราะเน่ืองจากเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และเคร่ืองทดสอบมีราคาที่แพงมาก
 2)  บุคคลากรต้องใช้เวลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจ านวนมาก  
  3) ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ    
   4)  เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท  สแตนเลย์อิเลคทริค ประเทศญ่ีปุ่น   จึงได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และประสบการณ์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตยานยนต์     
 เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ มีผู้ผลิตน้อยรายจึงท าให้บริษัทมีอ านาจต่อรองกับลูกค้าในระดับหนึ่ง  แต่
อย่างไรก็ดี วิถีของการค้าจะยึดหลักแห่งความจริงเป็นหลักในระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการพิจารณาจากต้นทุนที่
แท้จริงบวกกับก าไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย  
 ในส่วนอ านาจต่อรองกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ผลิตน้อยรายแต่ในทางตรงข้าม
กลับมีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมากรายบริษัทจึงใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจ าหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดราย
หนึ่งเท่านั้น เพื่อสร้างอ านาจต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด 
  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง
และมีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น เหล็ก พลาสติก 
ยาง แก้ว หนังสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนในระดับต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับ
สุดท้ายแล้ว จึงน ามาประกอบเป็นยานยนต์  
 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก และถือว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์ 
และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม  ASEAN  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต์ คือ 
รถยนต์ (MOTOR CAR)  และจักรยานยนต์ (MOTOCYCLE)   ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเป็น ดังน้ี   
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 หมายเหตุ  ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ท ากราฟแสดงให้เห็นเนื่องจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกันมากนัก 

 

 ในปี 2562  สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ในส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยรวมลดลงทั้งการผลิตและการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออก ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศและ
ต่างประเทศที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง และในช่วงต้นปี 2563 เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ไปทั่วโลก ท าให้
ธุรกิจต่างๆ รวมถึงยานยนต์ต้องหยุดผลิตลงชั่วคราว    
 ส าหรับสถานการณ์ของบริษัทเนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายซึ่งจะผลิตสินค้า
จ าหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์ (OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีบางส่วนจ าหน่ายให้กับตลาด
ทดแทน (REPLACEMENT MARKET) ดังนั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ  
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             2.3   การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ   
              ก.  การผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ      
              การผลิต บริษัทแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้                        
 1.  โรงงานผลิตหลอดไฟ จ านวน 1 โรงงาน  ก าลังการผลิตประมาณ    113   ล้านหลอดต่อปี   
            ผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและโอนใช้ภายในโดยส่งให้โรงงานผลิตโคมไฟ         
 2.  โรงงานผลิตโคมไฟ จ านวน 5 โรงงาน    ก าลังการผลิตประมาณ    40   ล้านชิ้นต่อปี   
             ผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า        
 3.  โรงงานแม่พิมพ์   จ านวน 1 โรงงาน     ก าลังการผลิตประมาณ       400    ชุดต่อปี                   
           ผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ  
  
 ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  ได้แก่ เม็ดพลาสติก (Resin)  ชุดสายไฟ  เป็นต้น    โดยประมาณร้อยละ     
71 มาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศ     และอีกประมาณร้อยละ 29  น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่
มากนัก โดยสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้ 
           หน่วย : ล้านบาท 

แหล่งที่มา 31  มี.ค. 2563 31  มี.ค.2562 31  มี.ค. 2561 
 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ในประเทศ 5,000.81 71.13 5,259.35 73.15 4,258.22 70.57 
ต่างประเทศ 2,029.74 28.87 1,930.82 26.85 1,775.76 29.43 
           รวม 7,030.55 100.00 7,190.17 100.00 6,033.98 100.00 
  

 วัตถุดิบที่น าเข้าส่วนใหญ่จะซื้อจากบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค  จ ากัด และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์เนื่องจาก 
 1. เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ  ที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน หรือไม่คุ้มกับการ
ลงทุนที่จะท าการผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เพราะเน่ืองจากยอดการสั่งซื้อมีในระดับต่ า                       
 2. เป็นสินค้าที่ต้องการยอดการสั่งซื้อ ในปริมาณครั้งละมาก ๆ แต่เน่ืองจากความต้องการในประเทศไทยยัง
ไม่มากและในบางคร้ังการสั่งซื้อในปริมาณน้อยจะท าให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น  บริษัทจึงท าการซื้อแบ่งจากยอด
สั่งซื้อจากบริษัทสแตนเลย์อิเลคทริค เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ  และลดความเสี่ยงด้านการ STOCK วัตถุดิบเป็น
เวลานาน  
 3. เป็นสินค้า SINGLE  SOURCER   ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย์ ใน
การผลิตสินค้าจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพื่อให้มีราคาต่อหน่วยถูกลง และขายให้กับบริษัทในเครือทั่วโลก
 โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายสินค้าจาก บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์จะมิได้บวก
ก าไรมากแต่จะคิดจากต้นทุนสินค้าบวกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นหลักเท่านั้นและสินค้าใดถ้าบริษัทสามารถ
จัดซื้อได้เอง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษัทสามารถที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของได้เอง และมิได้มีข้อผูกพันใด ๆ  
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 ข.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    
  บริษัทค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกัน หรือก าจัด เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบออกไปภายนอกบริษัท เช่น กระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการพ่นสีเคลือบผิว  บริษัทได้จัดท าระบบม่านน้ า
เพื่อดักฝุ่นละออง  และผ่านกระบวนการก าจัดให้กลายเป็นกากสี   (Paint Sludge) และมอบหมายให้เฉพาะบริษัทที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการก าจัดของเสีย   เป็น
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการก าจัดและบ าบัดของเสียให้กับบริษัท  
 ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียแบบระบบรวม โดยน้ าเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบ าบัด 
ซึ่งจากการตรวจวัดค่าน้ าได้มาตรฐาน สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ โรงงาน Lamp 7 ได้
น าไปใช้ในกระบวนการผลิตพ่นสี  ส าหรับโรงงานผลิตอ่ืน ๆ อยู่ในระหว่างปรับเพื่อน าน้ าบ าบัดนี้เข้าไปใช้ และใช้
ในกิจกรรมอ่ืน เช่น ห้องน้ า (ชักโครก) และรดน้ าต้นไม้   เป็นต้น จึงถือได้ว่าไม่มีการปล่อยมลภาวะใดๆ มายัง
ภายนอก และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 บริษัทฯ  ได้มีการจัดท าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ขึ้นจนได้รับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจติดตามด้านมลภาวะต่าง ๆ อาทิ ด้านเสียงดัง ด้านกลิ่น 
ความร้อน คุณภาพอากาศ  เป็นต้น ทั้งจากภายในโดยคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และจากภายนอก
โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าทุกๆ ปี ซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล        
 นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้วัตถุดิบ
ปราศจากสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว โดยใช้สารทดแทนโดยที่ยังคงคุณสมบัติที่จ าเป็นไว้ได้ 
 อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้มีโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในบริษัท โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันท างาน
สุดท้ายของปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวในบริษัทและสร้างนิสัยการให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมแก่
พนักงานบริษัท 
 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท  
 
 2.4   งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ   
  - ไม่มี – 
 
 3. ปัจจัยความเสี่ยง      
 บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนรายการความเสี่ยง โดยมีความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และก าหนดมาตรการรองรับ 
ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต 
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เช่น การผลิตหยุดชะงัก จากเคร่ืองจักรหรือแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย ,
จากการหยุดการส่งมอบวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า, ปัญหาในระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  และจากด้านคุณภาพสินค้า 
เป็นต้น  
 บริษัทฯ ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น  
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 - การจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงป้องกันพร้อมทั้งมีแผนส ารองที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การ
ผลิตทดแทนกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินได้ 
 - จัดท าระบบข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบส ารองเพื่อรองรับในกรณีที่ Supplier ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ , 
มีการควบคุมและประเมิน Supplier อย่างสม่ าเสมอ  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949 และ ISO9001เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นด้านคุณภาพ มีระบบการตรวจติดตามภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า   
 
 2. ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน 
 บริษัทฯ มีการน าเข้าวัตถุดิบและเคร่ืองจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปขายยัง
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน (JPY) และดอลลาร์สหรัฐ (USD)  จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการท าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการท าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ร้อยละ 
50 ของยอดหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ  
 นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในด้านภาษีอากรและการจัดท างบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ก าหนดมาตรการใน
การรองรับต่าง ๆ เช่น การวางแผนทางด้านภาษีอากร การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 
 3. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 บริษัทฯ มีการน าระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งในระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ และในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  จึงมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มาจากความบกพร่องของระบบหรือจาก
การโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งความเสี่ยงจากการร่ัวไหลของข้อมูลความลับต่าง ๆ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง โดยจัดท ากฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการ Back Up รวมทั้ง
จัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสื่อสารให้ความรู้ในด้านข้อมูลสารสนเทศภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง  
 
 4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การ
ลดอุบัติเหตุจากการท างานและอุบัติเหตุนอกงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชี
วอนามัย  ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน  
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 บริษัทได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัย แผนงาน และผู้รับผิดชอบ ในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย 
จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การจัดท าแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อม
อย่างสม่ าเสมอ  
 ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีมาตรการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เช่น มีโรงบ าบัดน้ าเสีย และมีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพของน้ าทิ้ง รวมถึงด้านอากาศที่ปล่อย
ออกจากโรงงานต่าง ๆ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO14001  
 
 5. ความเสี่ยงทางด้านระบบสาธารณูปโภค 
 บริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ในการผลิต ซึ่งหากเกิดเหตุจนต้องหยุด
การจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือน้ าประปา จะส่งผลกระทบท าให้การผลิตหยุดชะงักและไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ได้ตามเป้าหมาย  
 บริษัทฯ จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากหน่วยงานเอกชน 
จัดสร้างโรงผลิตน้ าประปา รวมทั้งก าหนดให้มีการวางแผนการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอื่น ๆ  
 บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับความเสี่ยงจากไฟไหม้ และน้ าท่วม เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในวงกว้าง   
 บริษัทฯ ได้จัดท ามาตรการป้องกัน มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟทุกปี 
รวมทั้งตั้งทีม TOP GUN เพื่อตอบสนองกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังก าหนดให้มีการปรับปรุง
คู่มือ BCP ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
 
 7. ความเสี่ยงจากโรคระบาด 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพอนามัยของพนักงานในบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของโรคระบาด บริษัทฯ จัดท าแผนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงาน ทั้งในด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคระบาดและการป้องกัน การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีโดยการจัดให้มี เคร่ืองออกก าลังกาย มี
กิจกรรมการสอนโยคะและเต้นแอโรบิค มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์การเกิดโรค
ระบาดและจัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเน่ือง 
 ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึงต้นปี 2563 ได้เกิดโรคระบาด ‚โควิด-19‛ ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก ใน
ส่วนของบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อท าการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19  อาทิเช่น 
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 - ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศ และเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมทั้งจ ากัดการเข้ามา
ติดต่องานภายในบริษัท ของคู่ค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 
 - การตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเข้างานและหลังเลิกงานโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 - ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว 
 - ก าหนดให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานหญิงตั้งครรภ์ พนักงานที่เจ็บป่วย พักงานอยู่ที่บ้าน 
 - ห้ามพนักงานเดินทางไปในจุดเสี่ยง แหล่งที่มีโอกาสในการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของทาง
รัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
 - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ใช้ Social Distancing ในพื้นที่ท างาน โรงอาหาร 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านสุขอนามัยให้พนักงาน เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ท าความสะอาด หน้ากาก
อนามัย แว่นตาส าหรับบุคคลที่ต้องไปติดต่องานภายนอก เป็นต้น   
  
 จากการด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนโยบาย
การด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการบริหารจัดการ 
 
              4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ      
 4.1 ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

31มีนาคม 2563 

ภาระผูกพัน 

1.ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร 
  รวมเน้ือท่ี  209 ไร่ 2 งาน 0.3 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ 2,574.90 ไม่มีภาระผูกพัน 

2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - ส านักงาน  
   (สุทธิ) 

เป็นเจ้าของ 280.81 ไม่มีภาระผูกพัน 

3. อาคารและสิ่งปลูกสร้ารงอ่ืนๆ - โรงงาน   
   (สุทธิ) 

เป็นเจ้าของ 976.42 ไม่มีภาระผูกพัน 

4. เครื่องจักร และอุปกรณ์    (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 2,783.95 ไม่มีภาระผูกพัน 
5.แม่พิมพ์ (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 524.53 ไม่มีภาระผูกพัน 
                       

สินทรัพย์ทั้งหมด  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต   ต าบลบ้านกลาง   อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี    
        
 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า  ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง
ยานยนต์ มูลค่ารวม 1,620.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของสินทรัพย์รวม ในระยะ 3 ปีข้างหน้า  บริษัทมี
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นโยบายเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ตามความเหมาะสม  แต่คาดว่าเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมแล้ว จะไม่เกิน  10% ของ
สินทรัพย์รวม  
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย   
  -ไม่มี 
 
 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น                                                   
  6.1  ข้อมูลท่ัวไป   
 (1)  ข้อมูลบริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)    
 ทะเบียนเลขที่    0107536000765 
 ที่ตั้งส านักงาน   29/3  หมู่ 1  ถนนบางพูน-รังสิต  ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
 โทรศัพท์ 02-581-5462-3 โทรสาร 02-581-5397  , website  www.thaistanley.com 
 ทุนช าระแล้ว   383,125,000.-  บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                 เป็นหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว  76,625,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท 
 (2)  นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

ล าดับที่ ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธรุกิจ ทุนจดทะเบียน จ านวนที่ลงทุน 
หรือหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ลงทุน (%) 

1 บริษัท ลาวสแตนเลย์ จ ากัด 
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
โทรศัพท์  85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174 

USD 500,000 USD 250,000 50 

2 บริษัท เวียตนาม สแตนเลย์ อิเลคทริค จ ากัด 
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
โทรศัพท์ (844) – 8 53456   โทรสาร (844) – 8 531337 

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

3 บริษัท ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย 
และบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต 
โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052 

35.9 ล้านบาท 5 ล้านบาท 
หุ้นสามัญ 
5,000 หุ้น 

13.93 

4 บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
48/1 หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  

400 ล้านบาท 60 ล้านบาท 
หุ้นสามัญ 
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จังหวัดปทุมธานี 
ผลติและจ าหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING 
DIODES) 
หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค และอุปกรณ์ 
ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป 
โทรศัพท์ 0-2599-1260  โทรสาร 0-2599-1263 

600,000 หุ้น 

ล าดับที่ ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธรุกิจ 
 

ทุนจดทะเบียน จ านวนที่ลงทุน 
หรือหุ้นที่ถือ 

สัดส่วนการ 
ลงทุน (%) 

5 บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จ ากัด 
182 หมู่ 6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง นครราชสีมา 
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคต่าง ๆ 
โทรศัพท์ (044) 291-411-3  โทรสาร (044) 291-414 

40 ล้านบาท 
(ช าระแล้ว 21 
ล้านบาท 

6 ล้านบาท 
(ช าระแล้ว 
3 ล้านบาท) 
หุ้นสามัญ 
600,000 หุ้น 

15 

6 บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลิตและจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์, ที่ใช้ในรถยนต์ 
โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506 

USD 7,500,000 USD 750,000 10 

7 บริษัท อิเลคโทรโพลิเมอร์ (ไพรเวท)  
เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
โทรศัพท์ +9921-32360041(42) โทรสาร +9921-32360043 

PKR 9,240,000   PKR 79,050,000  
หุ้นสามัญ 
93,000  หุ้น 
   

10.06% 
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 (3.) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์                             บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพ  10400 
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชี    นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4474     
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 15    179 / 74-80  ถนนสาธรใต้  กรุงเทพ  10120 
โทรศัพท์ 0-2844-1000  โทรสาร 0-2286-5050           
                                           

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ส านักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากัด 
ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์  ห้อง 1705   
ถนนเพลินจิต   เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330  
โทรศัพท์  02-252-5895-6  โทรสาร 02-252-5897 

         
                6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ  
        - ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น           
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว        
 (1)   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  383.125  ล้านบาท และช าระเต็มมูลค่าแล้ว  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน    
76,625,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  5  บาท 
        (2)  หุ้นประเภทอ่ืน    - ไม่มี  
        7.2  ผู้ถือหุ้น            
        (1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด  10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคร้ังหลังสุด
เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2562    ดังนี้    
    

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค  27,655,450 36.10 
- บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทอีี จ ากัด 27,320,950 35.66 
- บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลล้ีอิสสระนุกูล 22,620,196 29.52 
- นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 4,486,956 5.86 
- นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 5,435,971 7.09 
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,144,855 5.41 
- นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 2,838,895 3.70 
- นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 2,831,195 3.69 
- บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด 2,556,074 3.34 
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 326,250 0.43 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  2,329,423 3.04 
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  1,971,200 2.57 
6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,805,000 2.36 
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 1,541,700 2.01 
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 1,490,200 1.95 
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 1,441,500 1.88 
9. MR.KENNETH RUDY KAMON 1,303,800 1.70 
10.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   839,734 1.10 
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ส าหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท (www.thaistanley.com)  
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการด าเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ   
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค  27,655,450 36.10 

- บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลด้ิง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จ ากัด 27,320,950 35.66 
- บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 334,500 0.44 

2.กลุ่มตระกูลล้ีอิสสระนุกูล 22,620,196 29.52 
- นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 4,486,956 5.86 
- นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 5,435,971 7.09 
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,144,855 5.41 
- นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 2,838,895 3.70 
- นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 2,831,195 3.69 
- บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด 2,556,074 3.34 
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 326,250 0.43 

* บริษัท สแตนเลย์ อเิลคทริค จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น บรษิัท สแตนเลย์ อิเลคทรคิ โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอ ีจ ากัด
ประเทศสิงคโปร์  ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบรษิัทเอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในอัตราร้อยละ 67.50  

** กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด และ บริษัทโสภากนก อินเตอร์  
         เนช่ันแนล โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ  94.13 และ ร้อยละ 100      ตามล าดับ 

 (2)  บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 
 (3)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  (Shareholder’s Agreement)    -  ไม่ม ี  
         7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 
  - ไม่มีการออกหลักทรัพย์อ่ืน  
              7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล      
        บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ) 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้   
ปีท่ีจ่ายเงินปันผล 2562 2561 2560 2559 2558 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ** 25.81 21.65 16.58 17.01 15.11 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 8.25 7.00 5.00 5.00 4.80 
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) *** 35.28 36.03 34.15 32.68 34.53 

                                           ** จากแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย         *** จากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
 

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

      8.1  คณะกรรมการบริษัท 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ 
  จ านวนครั้ง 

การประชุม 
จ านวนครั้ง 

ที่เข้าร่วมประชุม 
นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 6 6 
นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 6 6 
นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 6 6 
นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ  กรรมการ 6 6 
นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล           กรรมการ 6 5** 
นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 6 4** 
นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6 6 

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 6 6 
นายสุชาติ  พศิิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 6 6 
นายพิจารณ์  สุขภารังษี   กรรมการอิสระ 6 6 
นายคะซึโทชิ  อีโนะ* กรรมการ 6 3** 

นายโทรุ  ทานาเบะ*          กรรมการ   6 5** 
 หมายเหตุ  *   กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น    
   ** สาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไปปฎิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ     
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทและเงื่อนไขการลงนาม   
 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายโคอิจิ นางาโนะ  หรือ         
นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราบริษัท   

 
การประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท ให้อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง  กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
และอาจมีการประชุมคณะกรรมการ เพิ่มเติมในกรณีที่มีความจ าเป็น โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าคร่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อย 1 ท่านจึงจะครบองค์ประชุม    

การลงมติที่ประชุมกรรมการ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ 1 ท่านมี 1 
เสียงลงคะแนน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มเป็นอันชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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บริษัทมีการจัดท าแผนก าหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่ส าคัญของ
แต่ละคร้ังเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน และ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  14 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  และมีการ
ประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference  เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมา
ประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 
 ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท  ได้ก าหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุม และพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้  
 ในการประชุมทุกคร้ังก าหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายต่อคณะกรรมการ 

ส าหรับการท ารายการที่บริษัทมีกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส 

การปฎิบัติในปีบัญชี 2562  
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 6 คร้ัง  โดยในการประชุมทุกคร้ัง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ   
การเข้าประชุมของกรรมการ 12 ท่าน มีจ านวน 10 ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และ 2 ท่านปฎิบัติ

หน้าที่หลักที่ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโดยผ่านระบบ TV Conference โดยสรุปการเข้าประชุมของ
กรรมการดังนี้ 

- เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100% )  จ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
- เข้าร่วมประชุม 5 คร้ัง (83.33%)         จ านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 16.67   
- เข้าร่วมประชุม 4 คร้ัง (66.67%)         จ านวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ  8.33   
- เข้าร่วมประชุม 3 คร้ัง (50.00%)         จ านวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ  8.33   
  
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไปปฎิบัติงานที่ต่างประเทศ  
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          8.2 ผู้บริหาร 
          ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  บริษัทมีคณะผู้บริหารจ านวน  6  ท่าน ดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร *                        ต าแหน่ง 
 

1.นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร** 
2.นายโคอิจิ  นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร 

               3.นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ   กรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
4.นายคาซุโนริ  นาคาอิ      ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด 

               5.นายโคจิ  โคบายาชิ           ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
               6.นายเอะทซึยะ  คาวาชิมา     ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์ 
    
  

 ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน   
 บริษัทมอบหมายให้ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ต าแหน่งทางการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร เป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO)  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
             ** และมี นางสุพัทรา รัตนชินชัย  ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางด้านบัญชี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อก าหนดของประกาศที่ ทจ.39/2559 
  

  
    
 



  
         บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 

 
 
 
 
  
  
   
 
  
 
   
   
   
    
 
 
 
  
 
  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร*  
Office of  Productivity Innovation 

Office of Corporate Plan 

ส่วนงานบรหิาร 
 

โครงสร้างการบรหิารจัดการภายในบรษิัท  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ** 

 

ส่วนงานการตลาด 
 

ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
 

ส่วนงานแม่พิมพ ์
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
 

ฝ่ายขาย 2 
 

ฝ่ายขาย 1 
 
 

ฝ่าย Management 
 
 

ฝ่าย Management 
Planning 
  
 

ฝ่ายรถจักรยานยนต ์
 
 

ฝ่ายขาย 3 
 
 

ฝ่ายผลิตหลอดไฟ
ยานยนต ์

 
 

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ 1 
  
 

ฝ่าย CAE 
 
 
 

ฝ่ายรถยนต์ 2 
 
 

ฝ่ายรถยนต์ 1 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 3 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 1 
 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 2 
 
 

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ์2 
  
 

ฝ่าย Information 
System 

 
 

ฝ่ายรถยนต์ 3 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 5 
 
 

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 7 
 
 

ฝ่ายProduction 
Engineering 

 
 

ฝ่าย New Model 
 Development 
Control 
  
 

ฝ่ายรับประกัน
คุณภาพ 

 

ฝ่ายจัดซื้อ 
 

ฝ่ายขาย 4 
 
 

ฝ่าย Cost Planning 
 

ฝ่ายความปลอดภัย 
และสิง่แวดล้อม 

ฝ่ายธรุการ 

เลขานุการบริษัท 

ฝ่าย Technical 
Management 

 
 

ฝ่าย Satellite 
Planning 
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     8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้  นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง  ด ารงต าแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 

กรกฎาคม 2551  โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
      8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยการน าเสนอจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีนโยบาย

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  

ในปี 2562  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 5  ล้านบาท เท่ากับปีที่
ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
และค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม) 

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของแต่
ละคน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562  รายละเอียด เป็นดังนี้ 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 

1. นายอภิชาต  ลีอ้ิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 270,000  270,000 
2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 270,000  270,000 
3. นายทนง  ลีอ้ิสสระนุกูล กรรมการ 270,000  270,000 
4. นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ  กรรมการ  270,000  270,000 
5. นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล           กรรมการ 265,000  265,000 
6. นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ       กรรมการ 260,000  260,000 
7. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
270,000 410,000 680,000 

8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

270,000 290,000 560,000 

9. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

270,000 
 

290,000 560,000 

10. นายพิจารณ์  สุขภารังษี   กรรมการอิสระ 270,000 5,000 * 275,000 
11. นายคะซึโทชิ  อีโนะ  กรรมการ 255,000  255,000 
12. นายโทรุ  ทานาเบะ              กรรมการ 265,000  265,000 

รวม 3,205,000 995,000 4,200,000 
 หมายเหตุ    บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ       
                 * ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ในปี 2562  บริษัทมีกรรมการบริหารจ านวน 6 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร  รวมทั้งสิ้น 43.38 ล้านบาท  
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 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน   
 -  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากค่าตอบแทน

ประจ าเดือนและค่าเบี้ยประชุม  
 -   ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหาร  บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารชาวไทย 

โดยบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกับการสมทบให้พนักงาน ทั้งนี้จ านวนเงินที่ได้จ่ายในปี 2562  
บริษัทได้เปิดเผยรวมไว้ในค่าตอบแทนพนักงาน ในข้อ 8.5 
              8.5 บุคลากร  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด  3,084  คน โดยในปี 2562 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ านวนทั้งสิ้น   1,641.26  ล้านบาท เป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม  
และสวัสดิการต่าง ๆ  เช่น  เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง  ค่าท างานกะ   เป็นต้น 

  หน่วยงาน ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหารและธุรการ 38 58 96 
ฝ่ายการตลาด 24 31 55 
ฝ่ายผลิต 1,606 1,303 2,909 
พนักงานชาวญ่ีปุ่น 24 0 24 

รวม 1,692 1,392 3,084 
 จ านวนพนักงานรวมลดลง 3.50 %   จากปีที่แล้ว  ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จ านวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับไม่

เกิน 10%  จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างเป็นนัยส าคัญ  และ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน อย่างเป็นสาระส าคัญ   
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน     
บริษัทก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการ

บริหารจัดการและทักษะในการท างาน โดยมีค่าเป้าหมายที่พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะในงาน โดย
แบ่งเป็นระดับพนักงานทั่วไป ต้องอบรมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และมีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
พนักงานระดับหัวหน้างาน และ ระดับผู้จัดการ ต้องอบรมอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร 

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ 
การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ , ด้านการพัฒนาจิตใจ และ ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น  ซึ่ง
บริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกงาน และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ  

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี 2549 – 2562 (ต่อเนื่อง 14 ปี)   และได้รับ
ใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเร่ิม จากกระทรวงแรงงาน 
 9. การก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความส าคัญและต้องก ากับดูแลเพื่อให้
บริษัทมีความยั่งยืนทั้งด้านการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สังคม 
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 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
 ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้ 
 1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือ
ปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
 3. ก าหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง   
 4. จัดท าและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม  ทั้งการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน และการก ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยงและการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 
 5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  ให้แก่ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน   
 6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน  การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล   
 7. ด าเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
 8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส    
 9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท 
โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเร่ืองวิสัยทัศน์และ 
จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่  ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว๊บไซด์ 
(www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย 
 
 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทก าหนดโครงสร้างกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
         (1) โครงสร้างกรรมการ  บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 
 ก . คณะกรรมการบริษัท 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  มีกรรมการจ านวน 12  คน ประกอบด้วย 
 1.กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director ) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ า หรือมีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัท    จ านวน  4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  33.33 ของกรรมการทั้งหมด 

http://www.thaistanley.com/
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 2.กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จ านวน 8 คน คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งชุด เป็นไปตามข้อก าหนด ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 
 กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 
           กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผู้น าฝ่ายนโยบาย  ก าหนดวิสัยทัศน์ และ ก ากับดูแลการท างานของผู้บริหาร
ระดับสูง 
 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร  การก ากับดูแลกิจการ  การบริหารทรัพยากร
บุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร  ดังนี้   
 1.กลยุทธ์องค์กร สอบทานให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ ์ และนโยบายที่ส าคัญ  วัตถุประสงค์ทางการเงิน
ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน  
 2.การก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการก ากับดูแลกิจการของตนเองและมีการประเมินผล
การก ากับดูแลเป็นประจ า ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมั่งคงให้กับกิจการ  
 จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฏหมายและ 
จริยธรรมที่ดี 
 จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดย
กรรมการและพนักงานทุกคน  และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน   
 จัดท าและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน และการ  
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย   
 จัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน   
 ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้ส าหรับการก ากับดูแลที่
เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และท าการเปลี่ยนแปลงเมื่อจ าเป็น   
 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรวมทั้ง
การใช้สินทรัพย์ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระท าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง 
 3.การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี แต่งตั้งเลขานุการ
ของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
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 4.การรายงานทางการเงิน ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้  ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน  การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิผลตามข้อบังคับบริษัทฯ  
 กรรมการมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท มีการตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานภายในขอบเขต
และกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท   
 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 บริษัทก าหนดเร่ืองต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ 
เช่น  
            1)  พิจารณาการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา 
            2)  พิจารณาการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา 
            3)  พิจารณาอนุมัติเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
            4)    การคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ 
            5)    พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นบริษัทคู่แข่งและการซื้อขายหุ้นบริษัทของกรรมการ 
            6)   พิจารณาการออกหุ้นใหม่ และซื้อหุ้นของบริษัทตนเองคืน 
  
 เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
 1.  เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 2.  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีการก าหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
 
 
 
 ข. คณะกรรมการบริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ท่าน  และผู้บริหารระดับผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน  
(Executive General Manager : EGM) จ านวน  3 ท่าน รวมเป็น จ านวน 6 ท่าน   
 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร   
 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของบริษัท การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ 
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 คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการปฎิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กลุ่มสแตนเลย์ ซึ่งมีการก าหนดไว้เป็นแผนระยะยาว ระยะกลาง  โดยแต่ละปีจะมีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงตัวเลข
ประจ าปี อาทิ เป้าหมายด้านคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบ
ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะให้ความสนใจ โดยจะมีการประชุมแถลงนโยบายประจ าปีให้ผู้บริหาร และ
แจ้งให้พนักงานได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 การประชุมคณะผู้บริหาร ประมาณ เดือนละ 4 คร้ัง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จ าเป็นและสามารถเชิญผู้บริหาร
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเร่ืองต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม  
 การลงมติที่ประชุมต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถตัดสินได้ 
ประธานในที่ประชุมมีอ านาจสิทธิขาดในการโหวต 
 
 ค. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการ
ใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระ 

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
 กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทวน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2562  ดังนี้ 
 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
     1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 
   1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 
   1.3 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท 
   1.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
   1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว   รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

   1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
   1.7 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด 
                 หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  - จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

  - รายการอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ 
                 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 1.8  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
           2. ในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยในรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมกา รตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  หากไม่ด าเนินการ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการ
อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกได้   
            (2)  รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท คือ  
      นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา    
      พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
      พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                     บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี  
                   พ.ศ.2556 – 2562       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วทิย์คอร์ป โปรดกัส์ 
      ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
      พ.ศ. 2543 -  2547    กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน  กรงุเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) 
                                                    กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จ ากัด  
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ
ได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปี
ละ 4 คร้ัง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ าเป็น องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด    และ
สามารถเชิญผูบ้ริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเร่ืองต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ มีการประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  การลงมติ ให้ถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ห้ามมิ
ให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองที่มีส่วนได้เสีย 

การรายงานผลการปฎิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

ในรอบปีบัญชี 2562  ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 10   คร้ัง โดยในการประชุมแบ่งเป็น 
-  6  ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท 
-  4  ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 

  
 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้  
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  จ านวนครัง้ 

การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ที่เข้าร่วมประชุม 
นายกฤษดา  วิศวธีรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10 10 
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ 10 10 
นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช  กรรมการตรวจสอบ 10 10 

 
        9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

การพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณา
คุณสมบัติ   ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการโดยมีเกณฑ์ ในการ
พิจารณาคัดเลือกดังนี้ 
         1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ( พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ )   
           2. มีความรู้ , ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท   
           3. มีภาวะ ผู้น า  วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อ่ืนใด    
           4. มีคุณธรรม และ จริยธรรม  ประวัติการท างานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย   
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        5. มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ แต่ละ
ท่านจะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไม่เกิน 5 บริษัท  โดยไม่มีข้อยกเว้น 
        6. มิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท    
 ทังนี้บริษัทไม่มีข้อจ ากัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศและ อายุ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างของ
คณะกรรมการ   
  การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ด าเนินการตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
 

(1) กรรมการอิสระ 
เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 บริษัท  ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.4/2552  
ข้อ (16) และ ทจ.39/2559 ข้อ 17  หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้  
 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
   4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สนิทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
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บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 
 

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ  
 การพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่
ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระคณะกรรมการจะ
พิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทังนี้บริษัทไม่มี
ข้อจ ากัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศ , อายุ  และบริษัทยังไม่มีนโยบายก าหนดจ านวนปีการเป็นกรรมการอิสระ  

-   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ    มี  ดังนี้ 
1. บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท ส านักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จ ากัด ที่นายพิจารณ์ สุขภารังษี เป็น

กรรมการ โดยในปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 0.81 ล้านบาท   
ทั้งนี้  รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้       

 
         องค์ประกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น  1 
คน  มีคะแนนเสียงเท่ากับ  1  หุ้น  ต่อ  1  เสียง  

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้   ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

3.บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 
 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนด าเนินงานจาก
คณะกรรมการบริหาร 
 
   9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(1) กลไกในการก ากับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทแต่งต้ังตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่  

โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบง ากิจการเหล่านี้ 

 (2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders ‘ Agreement) 
 - ไม่มี 

          
 9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
บริษัท ดังนี ้

ก าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน น าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และก าหนดห้ามพนักงาน
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ 
โดยก าหนด ซึ่งรวมถึงการก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจ านวนหุ้นของบริษัทที่ตนมีอยู่ให้
คณะกรรมการทราบทุกคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการ   

การไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย  โดยผู้ที่กระท าความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ตามบทลงโทษของบริษัทต่อไป 

บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายต่อคณะกรรมการ  

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม การรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท อาทิ ข้อมูลลูกค้า
ครอบคลุมถึงการรักษาความลับของลูกค้า  ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน   โดยมีหน่วยงาน
ระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายใน
บริษัทที่ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น และผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการ



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

ทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหาร  ทั้งนี้ได้รับการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบภายในเป็นรายปี  
               บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อใน
บริษัททุกราย งดใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และหากต้องมีการถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตใน
ทุกกรณี ซึ่งผู้ถ่ายภาพจะต้องติดแถบป้ายที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้เพิ่มการห้ามน าอุปกรณ์
บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
                บริษัทก าหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน เป็นไปตามกฎการจ้างงานของบริษัท หรือได้รับการลงโทษด้วยวิธีอ่ืนๆ  
                ในปี 2561 กลุ่มสแตนเลย์ได้เร่ิมเผยแพร่การใช้ "กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป"  GDPR (General 
Data Protection Regulation) ให้บริษัทในกลุ่มทราบและน าไปปฎิบัติให้เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทได้ออกนโยบาย Personally 
Identifiable Information Protection Policy  ส าหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้าผู้ซื้อ 
(Supplier)  
               9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
             ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  ของบริษัท คือ  บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ,  มีชื่อเสียง ในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายใน
ระดับสากล อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
              (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
               บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จ านวนเงินรวม    2.16  ล้านบาท  

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน  
                - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน  0.23  ล้านบาท 
                - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการท าลายสินค้าคงเหลือ  เป็นเงิน 0.02 ล้านบาท 
                - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี บริษัท เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จ ากัด   เป็นเงิน 0.20 ล้านบาท 
              9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ  

  บริษัทได้ปฏิบัติตาม หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  และ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารับทราบและก าหนดให้มีการทบทวนการน าหลักปฎิบัติม า
ปรับใช้กับการด าเนินงานของบริษัทเป็นประจ าทุกปี  

  โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการแบ่งเป็น 5 
ด้านได้ดังนี้ 

 

 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 1.ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น  ( Rights of Shareholders ) 
บริษัทฯมีนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย

ก าหนด บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลก าไร/ เงิน
ปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจ
ในเร่ืองส าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญ การแก้ไข
หนังสือส าคัญของบริษัทฯ  นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมและอ านวยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้  

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็น   
บริษัทด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมน าข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นสามารถรับทราบ
ข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท  เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น  
นโยบายการบริหาร  ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอ่ืนๆ และข้อมูลที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนด้วยเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน 

บริษัทใช้เกณฑ์วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้
มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อม
รายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ 
หนังสือเชิญประชุม 
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14  วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

รายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ  โดยเอกสารดังกล่าว 
ได้จัดท าทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ  

 ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จ าเป็นใน
การเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย 

การอ านวยความสะดวก 
บริษัทฯ ได้จัดรถรับ- ส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

      จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่าง
น้อย 2 ชั่วโมง 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบจ านวนหุ้น   และรายชื่อกองทุนต่าง ๆ ให้
เป็นการล่วงหน้าได้  

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อน ามา
ค านวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 
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การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 
- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน 
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน 
- นักกฎหมายจากบริษัทภายนอก ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก พนักงานเป็น

คณะกรรมการสวัสดิการ 
- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถ

ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เน่ืองจากข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้      
1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่าง

เหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ  ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้า
ร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม 

 
1.4   สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  
โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ 
 
1.5 สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล 
 
 1.6 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท 
และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22  เมษายน 2562  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อเป็นวาระการประชุม 
และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่      ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
2.1  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัท

มีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ  
2.2 ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดและ

จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งค าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง 

2.3 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เร่ิมประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสี ยงเป็นต้นไป 
เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14  วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ 
ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว๊บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2.5 บริษัทฯ ได้จัดท าบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลังจบการประชุมบริษัทได้แจ้งมติไปยังตลาด
หลักทรัพย์ และส าหรับรายงานการประชุมบริษัทจะส่งส าเนาไปยังตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการและสัดส่วนกรรมการที่เข้า
ร่วมและไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นค าถามค าตอบที่แสดงชื่อนามสกุลผู้ถามและ
ผู้ตอบ อย่างครบถ้วน  

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders )  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญ ในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย คู่แข่ง  พนักงาน  ผู้ถือหุ้น 

ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายก าหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความ
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี อีกทั้งจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้ 

3.1 ลูกค้า    ประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ซื้อสินค้าของบริษัท และผู้ใช้ยานยนต์ที่มีสินค้าของ
บริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย     บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าโดยเน้นความพึงพอใจและไว้วางใจจากลูกค้าในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ทางด้านคุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีส่วนงานการตลาด 
รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์แต่ละรายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
น่าเชื่อถือและตอบสนองความพอใจลูกค้าแต่ละรายได้สูงสุด  และจัดให้มีฝ่าย  รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  
รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสินค้า ให้ค าปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้า
ผู้ผลิตยานยนต์และลูกค้าผู้ใช้ยานยนต์ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ  
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3.2 คู่แข่ง ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
ตามปกติธุรกิจ 

 3.3 ผู้ขาย    คือ คู่ค้าทางธุรกิจ  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง , สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่น
ในการด าเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การคัดเลือก
ลูกค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารส าคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย  

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกับคู่ค้าอย่างสม่ าเสมอ อาทิ จัดการประชุมเพื่อแจ้งนโยบาย ข่าวสารของบริษัท ให้
ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล QCD ส าหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา 

บริษัท ได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน 
เพื่อน าไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดท าต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน   

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมิน
คุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ     

บริษัทให้ความส าคัญในการปฎิบัติกับผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดและพันธะทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด ฝ่ายบริหารมีข้อก าหนดอ านาจอนุมัติที่ชัดเจนในด้านการค้ าประกันหน้ี ตลอดจนรายการธุรกรรมทางการเงิน
อ่ืนๆ   

 3.4 พนักงานบริษัท   บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุก
คน ถือได้ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
พนักงานครอบคลุมด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ การฝึกอบรมและพัฒนา สิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือหลักปฎิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง มรท 
8001-2003  ( ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน )   

และได้น าระบบ STAR Plan ของกลุ่มสแตนเลย์ที่ครอบคลุมถึง ค่าจ้าง ระบบต าแหน่ง ล าดับขั้น การโยกย้าย การ
ประเมินผลงาน โดยต้องอยู่บนหลักพื้นฐาน ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้   

3.5 ผู้ถือหุ้น    บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการ เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย
ก าหนด และก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ  (งบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ)     ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนัดหมายวันเวลาที่
เหมาะสมต่อไป 

3.6 สังคมและชุมชนท้องถิ่น      บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่าบริษัท ได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการจ้างงานที่พนักงานส่วนใหญ่อาศัยใน
ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ อาทิ วัด  
โรงเรียน  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

บริษัทฯ ได้ท าโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อด าเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์
ประเทศไทย  โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ใน รายงานความยั่งยืน และ ในรายงานประจ าปีแล้ว  
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บริษัทฯ  ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ 
จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน 
กับบริษัทได้ดังนี้ 

เลขานุการบริษัท      อีเมล์   companysecretary@thaistanley.com 
นักลงทุนสัมพันธ์     อีเมล์   adths@thaistanley.com  และ info@thaistanley.com  
โดยบริษัทเผยแพร่ หลักการ ขั้นตอนติดต่อ และการด าเนินการ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com     
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency ) 
 บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่

ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ อย่างถู กต้องทันท่วงที และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ก าหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

 
4.1 นโยบายการให้ข้อมูล 
-  การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของ

กฎหมาย, ข้อก าหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่ง

สามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว 
-  การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ าเสมอ 

ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-  การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่วงละเมิดข้อมูล

ที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
-  การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct ) 
 
4.2 การสื่อสาร 
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่ส าคัญของบริษัท และ

สามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ ดูแล
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์   ทั้งนี้  ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทหรือ
ติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.thaistanley.com)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อ
ซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือ
ให้ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆโดยส ามารถ
ติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462 ต่อ 1164  หรือ adths@thaistanley.com   และ info@thaistanley.com 

 

mailto:adths@thaistanley.com%20%20และ
mailto:info@thaistanley.com
http://www.thaistanley.com/
mailto:adths@thaistanley.com%20%20%20และ
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4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร 
บริษัทฯ จะแจ้งผลด าเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซด์ของบริษัท 
บริษัทฯจัดให้มีการประชุมส าหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่น าเสนอในที่ประชุม

นักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน 
หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท 
(http://www.thaistanley.com) โดยมีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซด์  ได้แก่   
               - วิสัยทัศน์  , นโยบายการบริหาร , นโยบายการก ากับดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  
               - ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น  งบการเงิน  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ อัตราส่วนทางการเงิน อัตราการ จ่ายเงินปันผล  
เป็นต้น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม    
- รายงานประจ าปี  และ รายงานอ่ืนๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- กระดานข่าว และ ห้องสนทนา 
- กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น  ก าหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities ) 
5.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
ส าหรับคณะกรรมการ บริษัทจัดให้มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทจะท าการปฐมนิเทศ
ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท , วิสัยทัศน์, นโยบายก ากับดูแล, จรรยาบรรณ 
ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึง
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้น าชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการด าเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มี
โอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในที่
ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ ในปี 2562 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรม จ านวน 2 ท่าน ดังน้ี 

1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล   หลักสูตร  Property Tax  จาก สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิล์ดคลาส 
2. นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล หลักสูตร  Exponential Manufacturing , Singularity Thailand Summit in  
    collaboration with the Federation of Thai Industries  

 ส าหรับกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับผู้จัดการทุกส่วนงาน บริษัทจัดหลักสูตรสัมนาภายนอกบริษัท (Outside 
Seminar ) อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ วิสัยทัศน์ ส าหรับปีบัญชี 2562 บริษัทมีก าหนดการ
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สัมนาหลักสูตรElectric Vehicle Industry and Technology Disruption Era  ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์  2563   ที่จังหวัด
นครราชสีมา แต่เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้องเลื่อนสัมนานี้ออกไปอย่างไม่มีก าหนด  

 5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง

คณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ จ านวน 6 หมวด รวม 55 ข้อ ดังนี ้
 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                                           11 ข้อ 
2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 18 ข้อ 
3 การประชุมคณะกรรมการ 9 ข้อ 
4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 7 ข้อ 
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                                                                   5 ข้อ 
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ 5 ข้อ 

 
กระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจัดท าแบบสอบประเมิน จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมิน

ตนเองแบบทั้งคณะ ในวันประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 4 และ ส่งคืนให้แก่เลขาที่ประชุมเพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย และแจ้ง
ผลให้ ที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป 

 
หลักเกณฑ์การประเมิน   ความหมายของคะแนน   
                               0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น   
                               1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย   
                               2  =   เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร   
                               3  =   เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี   
                               4  =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม   
 ผลการประเมิน      ผลคะแนน  
                    มากกว่า          90               ดีเยี่ยม  
                    มากกว่า          80              ดีมาก    
                    มากกว่า          70              ดี 
                     มากกว่า          60              พอใช้  
                    เท่ากับหรือน้อยกว่า 60              ควรปรับปรุง  
 
ส าหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยได้ท าการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2563  ผลการประเมิน

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้น าผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
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การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย – คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองแบบรายคณะ ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 หมวด ดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองที่ท าให้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมี

ประสิทธิภาพ 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา 

ทบทวนอย่างเพียงพอ 
หลักเกณฑ์การประเมิน  ความหมายของคะแนน ผลการประเมินและ ผลคะแนน ใช้หลักการเดียวกับการ

ประเมินของคณะกรรมการ 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีการการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานกรรมการบริหาร  
 
5.3 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี (31 มีนาคม) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ

ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดท ารายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย  ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม       
 10.1 นโยบายภาพรวม 
 บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคมโดยหนึ่งใน
วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การให้ความส าคัญ ให้คุณค่าและค้ าจุนผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ  โดยถือว่าผู้ค้ าจุน
บริษัท คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ซื้อ ผู้ขาย  ชุมชนและสังคมท้องถิ่น  
 ในแต่ละปี บริษัทก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการด าเนินการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ
สังคมด้วย  ผู้บริหารระดับสูงจะท าการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเน่ือง 
  
 10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 (1)   กระบวนการจัดท ารายงาน  ส่วนงานบริหารเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน โดยก าหนดหัวข้อส าหรับ
การรายงาน โดยอ้างอิงจากแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 หลัก ที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แล้วเปิดเผยตามหลักสากล GRI  (Global Reporting Indicator) ด้วยประเด็นหลักๆ ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืนซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  www.thaistanley.com 

(2) การด าเนินงานในประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่ละส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้าน
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม จะให้ความส าคัญและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการประเมินผลกระทบจาก
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ  เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  การผลิตที่ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและการก่อให้เกิดมลภาวะ   ในแต่ละปีบ ริษัทจะมีการประชุม
ผู้บริหารระดับผู้จัดการ เพื่อแจ้งสรุปผลข้อมูลเชิงตัวเลขตามประเด็นต่างๆนี้  พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายและเป้าหมายของปี
ต่อไป เพื่อให้ทุกส่วนงานน าไปวางแผนการปฎิบัติงานต่อไป 
  การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2562  มี 3  หมวด ดังนี ้

1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 บริษัทมีนโยบายบริหารที่จะด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส  และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
 การก ากับดูแลกิจการ 
 จากนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (CG Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่  จรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ  คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ  
 ส าหรับด้านกรรมการ บริษัทก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
อย่างชัดเจนและเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง   
 ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดท า ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน  การด าเนินงาน และการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการจัดการด้านความเสี่ยงและการให้
ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 
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  การเปิดเผยข้อมูลบริษัทค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฎิบัติการ
ก ากับดูแลกิจการที่ก าหนดหลักการไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจ าปี บริษัทฯ เข้าร่วมการ
ประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: 
CGR) เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 ได้รับการประเมินในระดับดีมาก  
 
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ ‚ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุก
รูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท างานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการน าเสนอ 
(Offering) การให้ค ามั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or 
Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อ่ืน ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง 
อันเกี่ยวเนื่องกับการท างานในบริษัท‛ 
 การตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง 
ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินใน
ประเด็นนี้เป็นประจ าทุกปี ตลอดจนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ  
 บริษัทก าหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้ อง
ได้รับการด าเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็น
สาระส าคัญ 
 บริษัทด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงมีข้อก าหนดการแจ้งข้อเสนอแนะด้านจรรรยาบรรณทางธุรกิจ ส าหรับการให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การท าผิด
กฎหมาย ผิดจรรณยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์ ทั้งขององค์กรและตัวบุคคล โดยสามารถแจ้งได้ที่ ส านักเลขานุการบริษัท โดย
ใช้ช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์  ซึ่งส านักเลขาฯ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจรรณยาบรรณ
ทางธุรกิจต่อไป  
 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 
 บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง  เพื่อควบคุม และลดผลกระทบของเหตุไม่คาดคิด และรักษาไว้ซึ่ง 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน รวมถึง ควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้ องกับกฎหมาย และมาตรฐาน
รองรับในระดับสากล 
 บริษัทก าหนดให้มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารน าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความ
เสี่ยง ให้เป็นส่วนหน่ึงในการควบคุมการก าหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ภายในบริษัท
ฯ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ในการพิจารณา-คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่
มีต่อการด าเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฎิบัติตามกฏหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อบริษัทฯ โดยมี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่รายงานประสิทธิผล ของการด าเนินการบริหารและควบคุม
ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
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 ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุง แนวทางการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ ภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน  น าแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งใน
การควบคุมการก าหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ   มีการทบทวนและ
อนุมัติข้อก าหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 กรณีเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจัดตั้งกองอ านวยการควบคุมภัยพิบัติ (BCP)  ซึ่ง
ท าหน้าที่ตอบสนองแบบรวมศูนย์ต่อวิกฤตการณ์เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ ผู้อ านวยการ  
คือ ประธานกรรมการบริหารบริษัท , รองผู้อ านวยการ คือ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท และ สมาชิก คือ 
คณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารจากแต่ละหน่วยงาน และ บุคคลที่ผู้อ านวยการแต่งต้ังตามความจ าเป็น 
 กองอ านวยการควบควบคุมภัยพิบัติ (BCP) ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  บริษัท สแตนเลย์อิเลคท
ริค จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น และด าเนินการเพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
 บริษัทได้ท าการฝึกซ้อมทบทวนการด าเนินการในวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้แก่ น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นประจ าทุกปี โดย
จ าลองสถานการณ์ตั้งแต่เร่ิมสถานการณ์จนจบกระบวนการด าเนินงานจนถึงระดับการเข้าสู่ภาวะปกติ  เพื่ อให้ทุกส่วนงาน
เข้าใจบทบาท หน้าที่ และน าผลการจ าลองดังกล่าวมาปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 
โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่น ให้ค าแนะน าและร่วมสังเกตการณ์การซ้อมจ าลอง
สถานการณ์ดังกล่าวด้วย 
 
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 จากลักษณะธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์เพื่อจ าหน่ายสู่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
ของบริษัทจึงมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ขายหรือผลิตวัตถุดิบ (supplier) ลูกค้าหรือผู้ผลิตและประกอบยานยนต์ (Customer)  และ
ผู้ใช้ยานยนต์ ( Consumer) บริษัทให้ความส าคัญกับทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีหน่วยงานส าหรับติดต่อดูแลเป็นการเฉพาะ  
 บริษัทก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน ไว้เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติ ทั้งนี้มี
การจัดการและด าเนินงานกับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 
 การจัดการด้าน Supplier  
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
   - การคัดเลือก supplier  ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะพิจารณาตามนโยบายตามคุณสมบัติที่ก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร ได้แก่ การพิจารณาเอกสารส าคัญ สภาพกิจการ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นจากนโยบายมาตรฐาน
แรงงาน ได้แก่ การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีการคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆ อยู่เสมอ
เพื่อการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะวัตถุดิบ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา Supplier รายหนึ่งรายได้มากเกินไป 
 - การประเมินผล  หลังจากคัดเลือกและติดต่อซื้อขายทางธุรกิจด้วยกันแล้ว ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทยังมีการประเมิน
ประจ าปีอีกด้วย ในประเดน็คุณภาพ การจัดส่ง และ ราคา เป็นต้น 
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 -  การให้ความรู้พัฒนา supplier  บริษัทได้ต่อยอดการปรับปรุงการผลิตไปยัง supplier ด้วยบริษัทยึดถือนโยบายด้าน
การรับประกันคุณภาพ โดยตั้งเป็นหลักการที่จะ ไม่ซื้อ ไม่ผลิต ไม่ส่งต่อของเสีย ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพไปยัง supplier จึง
ถือเป็นประโยชน์ต่อทั้ง supplier ท าให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และบริษัท ในการได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา 
และต้นทุนไม่สูงเกินไป  
 กิจกรรมพัฒนา Supplier ของบริษัทที่ได้จัดท า  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. Supplier SNAP    บริษัทจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP ( Stanley New Approach for higher Productivities ) 
และฝ่ายจัดซื้อ  เข้าไปให้ความรู้และท ากิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน  
 2. Supplier Improvement Project บริษัท คัดเลือกผู้ขาย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้ค าแนะน าด้าน
การจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมิน
คุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ 
 - การประชุม supplier meeting ประจ าปี บริษัทจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับ Supplier  เพื่อแจ้งนโยบายประจ าปี 
ข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล QCD ส าหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรง
เวลา 
   กรณี Supplier ประเภทรับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย  เพื่อขยายผล
มาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 การจัดการด้านลูกค้า 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้ 
 ด้านบริหาร :  ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพ ต้นทุน , 
การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ – การตรวจสอบ 
 ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความ
มั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า 
 บริษัทยังได้ออกนโยบายและระเบียบปฎิบัติส าหรับการควบคุมข้อมูลลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า บริษัทถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญที่สุด  
 ส าหรับในด้านการแข่งขันทางการค้า  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ  
 - การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน new technology   เนื่องจากผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ
ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น บริษัทจึงจัดให้มีทีมวิจัยและพัฒนาและทีมการขายเป็นเฉพาะแต่ละลูกค้า เพื่อ
ออกแบบและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างแท้จริง  
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 นอกจากนี้ กลุ่มสแตนเลย์ยังได้จัดงานแสดงผลงานชุดโคมไฟยานยนต์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มส
แตนเลย์ให้ลูกค้าได้เข้าชมเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ และ สินค้าอ่ืนๆ ในกลุ่มสแตนเลย์อีก
ด้วย 
 - การร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ตามที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะออกแบบและผลิตส าหรับแต่ละรุ่นของ
ยานยนต์และแต่ละลูกค้า บริษัทจึงต้องมีการร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจ าและร่วมกิจกรรมของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ   
 - การถูกประเมินจากลูกค้า  บริษัทได้รับการประเมินจากลูกค้าเป็นประจ าทุกปี ในด้าน คุณภาพ ราคา การจัดส่ง และ
ด้านอ่ืนๆ  โดยทั่วไปจะมีการให้รางวัลเป็นขวัญก าลังใจอีกด้วย ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลจาก ลูกค้า ดังนี้ 
 1. รางวัล 95 Ki Environment Award     จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด   (มิถุนายน 2562) 
 2. 2019 Nissan Supplier Quality Award and ASEAN Regional Quality Award  
                                                                             จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จ ากัด     (กรกฎาคม  2562) 
             3. รางวัล 2019 TCC Safety Activity Target and achieving audit (Level A)  
                                                                            จาก   ชมรมความร่วมมือโตโยต้า TCC  (มกราคม 2563) 
 4. รางวัล   2019 TCC HRD                   จาก ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)  (ธันวาคม 2562) 
              5. รางวัล   KUBOTA Green Procurement Awards 2019  
                                                                            จาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   (ธันวาคม 2562) 
              6.รางวัล QCD Award                           จาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด   (ธันวาคม 2562)  
 
 
 การจัดการด้านผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้ค าปรึกษา และรับข้อร้องเรียนจากทั้งลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และ ผู้ใช้รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์
ของบริษัท  เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ 
  
 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 
 กลุ่มสแตนเลย์ได้มีแนวคิดและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างมาสู่อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีความปลอดภัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีทัศนวิสัยในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศต่างๆ ในการขับขี่ได้ดี
ยิ่งขึ้น  ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านความปลอดภัยจากยานพาหนะเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย 
  
 2. การด าเนินงานด้านสังคม 
 บริษัทแบ่งการด าเนินงานด้านสังคม เป็นดังนี้ 
 1. การจัดการด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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 การจัดการด้านแรงงาน 
 บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการคุ้มครองและการปฎิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทก าหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย  เพื่อเป็น
แนวทางในการปฎิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายนี้เป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้นอกจากการน า
มาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย 
 บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการ
ตรวจประเมินจากกระทรวงแรงงานเป็นประจ าทุกปี 
 บริษัทจัดท าคู่มือการจัดการด้านแรงงาน (Labour Management Manual) ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการ
ด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย  โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 ประเด็นการเลือกปฏิบัติ  บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนการท างานอ่ืน ๆ  ค่าสวัสดิการ  โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้น
หรือต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการท างาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเร่ืองสัญชาติ เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเร่ืองเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี ความนิยมในพรรค
การเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอ่ืนๆ     
 ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระท าการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของ
พนักงานเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท     
 ประเด็นแรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ า
กว่า 15 ปี  ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กท างานที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรืออยู่ในภาวะ
แวดล้อมที่อันตรายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย 
   
 ประเด็นหญิงมีครรภ์ บริษัทไม่ให้พนักงานหญิงมีครรภ์ท างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และจัดให้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ท างานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและการมีครรภ์ 
รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดต าแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์ บริษัทจัด มุมนมแม่ เป็นพื้นที่ส าหรับ
จัดเก็บน้ านม ซึ่งเป็นสวัสดิการส าหรับพนักงานหญิงหลังคลอดบุตรที่กลับมาท างาน 
 บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับ Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม 
 ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
อ่ืนๆ ในบริษัท และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือแทรกแซง
ในการใช้สิทธิของพนักงาน  
 ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจัดการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี โดยบริษัทจัดให้มีมาตรการที่จะอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้แทนพนักงานในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ เท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ โดยไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้าย   เลิกจ้าง หรือ
การปฎิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม 
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 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน  บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน ในประเด็นข้างต้น  และบริษัทไม่มี
สหภาพแรงงาน 
  ประเด็นด้านสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  บริษัทค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นทุกปี มีการจัดสวัสดิ การที่
เหมาะสม สะดวก และเพียงพอ   อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ได้แก่ ห้องน้ าสะอาดและถูกสุขลักษณะ น้ าดื่ม
สะอาดถูกสุขลักษณะ สิ่งจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ประจ าการทุกวันและมีพยาบาลวิชาชีพ
ประจ าตลอดเวลาท างานของบริษัท  โรงอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขภิบาล อาหารถูกหลักอนามัยและราคาย่อมเยาว์  โดยใน
เดือนมีนาคม 2563 บริษัทได้ปรับปรุงอาคารสวัสดิการซึ่งเป็นโรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และพื้นที่ออกก าลังกาย ให้มีความ
ทันสมัย สะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อยกระดับสวัสดิการของพนักงาน 
 สวัสดิการอ่ืนๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้ชุดพนักงานและมีบริการซักรีด ของขวัญวันเกิดและของขวัญปี
ใหม่  เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีท างานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบัติงานข้างนอกบริษัท ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึง
ครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร เป็นต้น โดยบริษัทมีการพิจารณาสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเป็น
ประจ าทุกปี   
 บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น  การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสี  
กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน และจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมแล ะ
วัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสรงน้ าพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์  การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรม
ตักบาตรอาหารแห้ง พิธีท าบุญในเทศกาลปีใหม่  
 การส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยี บริษัทจัดท า QR Code ส าหรับให้พนักงาน download  คู่มือพนักงาน คู่มือ
ฝึกอบรม และคู่มืออ่ืนๆทุกประเภทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังได้จัดท าโปรแกรมแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ Intranet เพื่อให้
พนักงานเข้าใช้งานแทนการเขียน อาทิ โปรแกรม HRMS ( Human Resource Management System) ให้พนักงานยื่นขอ
อนุญาตลาหยุดตามสิทธิ์ของพนักงานโดยให้หัวหน้างานอนุมัติได้ผ่านระบบ , การจองใช้ห้องประชุมในบริษัท , การจองใช้
รถยนต์ของบริษัท เป็นต้น  
 นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการ Cash less ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้เงินสดในการจ่ายเงิน
ต่างๆ ในบริษัท โดยใช้จ่ายผ่านระบบการโอนเงินด้วย  Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิ ค่าอาหารบริเวณโรงอาหาร  
การจ่ายเงินคืนจากการเบิกเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น  เพื่อเป็นการลดการใช้เงินสด เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วลดเวลาในการรับและทอนเงิน ช่วยเพิ่มด้านสุขอนามัยจากผู้ขายลดการหยิบจับธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ  และ
เป็นการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0 
 ประเด็นด้านวินัยและการลงโทษ  บริษัทก าหนดหลักการลงโทรทางวินัย โดยการหักหรือลดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
หรือเงินอ่ืนที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก าหนดให้จ่ายให้แก่พนักงาน  โดยจะไม่ด าเนินการหรือสนับสนุนให้ใช้
วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือการบังคับ ขู่เข็ญท าร้าย และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้
พนักงานถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือได้รับความเดือนดร้อน ร าคาญทางเพศ ที่แสดงออกด้วยค าพูด ท่าทาง การสัมผัสร่างกาย 
หรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
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           นอกจากการด าเนินกิจกรรมด้านแรงงานภายในบริษัท ในส่วนภายนอกบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานกับ
หน่วยงานราชการอยู่เสมอ และในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 14    
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARs Plan  ของกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้ 
 1.ระบบล าดับขั้น (Qualification)  บริษัทก าหนดล าดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงาน และใช้ในการก าหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม  
 2. ระบบต าแหน่ง (Position) บริษัทก าหนดหน้าที่ บทบาท อ านาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละ
ต าแหน่งงานอย่างชัดเจน 
  การเลื่อนต าแหน่งและล าดับขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดย คณะกรรมการการเลื่อนขั้น 
 3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation)  เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนา
ความสามารถและน าไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด 
 4. ระบบการประเมิน (Evaluation)  บริษัทก าหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้นและต าแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถต่อไป  เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้ 
 5. ระบบค่าจ้าง  โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน  ค่าความสามารถ ค่าต าแหน่ง เงินช่วยเหลือต่าง 
ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น  บริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือน
เป็นประจ าทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ และ ภาวะอุตสาหกรรม 
 6. ระบบพัฒนาความสามารถ บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถโดยแต่ละปีจะท าการก าหนดชั่วโมงการอบรมขั้น
ต่ าต่อปีของพนักงานแต่ละล าดับขั้นหรือต าแหน่งงาน  
 การเลือกหลักสูตรการอบรม บริษัทพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน ได้แก่ การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรม
แยกตามสายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท     ตลอดจนส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมและฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย  
 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการใช้โปรแกรม Employee Training  ในการเก็บข้อมูลการเข้ารับการอบรมของพนักงานทุก
คน โดยหัวหน้างานจะมีการประเมินผลความสามารถของพนักงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบการประเมินผล
งานของพนักงานประจ าปี 
 โครงการ  Thai Stanley Power Up    
 บริษัทจัดท าโครงการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบที่ชื่อว่า Thai Stanley Power Up เพื่อรองรับการเติบโต
ธุรกิจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยเร่ิมที่ส่วนงานผลิตโคมไฟยานยนต์ (LE’s Reform Model) ระยะเวลาโครงการ 4 
ปี  ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 เร่ือง  โดยในปี 2562  มีความคืบหน้าโครงการประมาณ 55% เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้  โดยความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรม เป็นดังนี้    
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 1. J-CoM (Job Competency Management) เป็นการสร้างระเบียบปฏิบัติงานเพื่อจัดการความรู้ความสามารถในงาน
ของบุคลากรแต่ละระดับ ด้วยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละงานในเชิง PDCA และก าหนดวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถ เพื่อยกระดับความสามารถอย่างตรงตามความต้องการและเป็นระบบมากขึ้น 
 ในปี 2561 ได้ท าระเบียบปฏิบัติงานบุคลากร 6 ระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร , ผู้จัดการ, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ, 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากและปานกลาง เพื่องานหลักแต่ละประเภท อาทิ งาน New Model , งาน  Production เป็นต้น  
 ในปี 2562 ได้ท าการวัดระดับความสามารถ กลุ่มเป้าหมายแรกคือผู้จัดการและหัวหน้างานจ านวน 274 คน โดยการ
สอบทฤษฎีแล้วท าแบบประเมินตัวเองและยืนยันโดยหัวหน้างาน  ผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถที่
ใช้ในงานประจ าจะมีค่าสูงกว่าความรู้ทั่วไป และบุคคลากรที่ท างานที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตจะมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในงานมากกว่าหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตโดยตรง  
 2. Smart Manager Course เป็นการสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติงาน ส าหรับบุคลากรที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารใน
อนาคต ให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ 
 ในปี 2561  ได้สร้างหลักสูตรอบรมเพื่อปรับระดับความรู้ให้มีความใกล้เคียงกันก่อนด้วยหลักสูตร Pre-Smart 
Manager  มีเนื้อหาส าคัญ 4 เร่ืองได้แก่ Business Fundament, Daily Management, Trouble Cause Analysis, และ Technic of 
Presentation เมื่อผ่านการประเมินผลการเรียนแล้วจึงจะสามารถเรียนหลักสูตร Smart Manager  ที่มีเนื้อหาส าคัญ 4 เร่ืองได้แก่ 
TQM, Sensibility, Team Leader และ Management Learning และน าเสนอโครงการด้วยตัวเอง 3 เร่ือง ได้แก่ Cross Function, 
Individual Improvement และ Business Case Study   
 ในปี 2562 ได้ใช้เวลาเพื่อการเรียนควบคู่ไปกับการท างานมีผู้เรียนจากแต่ละโรงงานและจบหลักสูตรจ านวน 8 คน ซึ่ง
ในอนาคตผู้จบหลักสูตรจะได้รับมอบหมายให้ใช้ความรู้ที่เรียนเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และให้ค าแนะน าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับ 3 Loss Improvement ร่วมเป็นผู้สอน Smart Manager Course รุ่นถัดไป 
 3. Expert Course เป็นการสร้างหลักสูตรอบรม เพื่อสร้างผู้ช านาญให้มีความรู้ที่จ าเป็นแบบครอบคลุมตั้งแต่ New 
Model ถึง Mass production ด้วยเทคนิคการให้ความรู้โดยการศึกษาทฤษฎีด้วยตัวเอง การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่
ช านาญงาน และการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหาร ผู้จบหลักสูตร Expert จะท าหน้าที่เป็นผู้สอน J-CoM, การช่วยวิเคราะห์
ปัญหาในกระบวนการผลิต 
 ในปี 2561 ได้ท าการปรับระดับความรู้ของผู้เรียนให้ใกล้เคียงกันก่อนด้วยหลักสูตร Mini Expert ใช้เวลาเรียน 30 วัน 
มีเนื้อหาส าคัญ 10 วิชา มีผู้ผ่านหลักสูตร 20 คน  
 ในปี 2562  ได้จัดหลักสูตร Expert ใช้เวลาเรียน 46 วัน มีผู้เรียนจ านวน 11 คน โดยเรียน 12 วิชา ตัวอย่างเช่น Design 
& Development, Production preparation, Machine & Equipment, Measurement & Test tool, Spec & Change Control และ 
Quality Control เป็นต้น ปัจจุบันการเรียนมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 75% แต่เนื่องจากผลกระทบจาก Covid 19 จึงหยุดการ
เรียนชั่วคราว  
 4. Survey Research เป็นการศึกษาวิจัยแบบส ารวจหัวเร่ือง ปัจจัยด้านบุคคลากร ปัจจัยอิทธิพลของหน่วยงาน และ
ปัจจัยอิทธิพลขององค์การ ที่มีผลกระทบด้านคุณภาพของพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อน าผลที่ได้ไป
พิจารณาหามาตรการพัฒนาต่อไป  
 ในปี 2561 ได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 395 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมาจากแต่ละโรงงานประมาณโรงงานละ 14 -27% 
โดยแบ่งกลุ่มเป็นตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอายุงาน สรุปผลการวิจัย เป็นดังนี้ 
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 - ระดับดี  ได้แก่  ทัศนคติด้านคุณภาพ, ความรู้ความสามารถ, วินัยการท างาน, ความรับผิดชอบในงาน, การสื่อสาร
ภายใน, ความสัมพันธ์ภายใน, ความมั่นคงในงาน, รายได้สวัสดิการ, กฎระเบียบบริษัท, นโยบายและความผูกพันต่อองค์กร  
 - ระดับพอใช้ ได้แก่ การเติบโตในงาน และการปกครองของหัวหน้างาน  
 ในปี 2562  ได้น าผลวิจัยมาวิเคราะห์หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางปรับปรุงด้านพฤติกรรม
และประสิทธิภาพการท างานให้สะท้อนไปที่การท างานประจ า ได้แก่ การยกระดับความรู้ของหัวหน้างาน, การให้หัวหน้างาน
เป็นตัวอย่างที่ดีด้านคุณภาพ, การเข้มงวดในการท างานตามมาตรฐานการท างาน ซึ่งจะท าการวัดผลด้วยการท าการวิจัยแบบ
ส ารวจอีกครั้ง คาดว่าจะเริมด าเนินการปี 2563 
 5. Quality In House Program   เป็นการสร้างโปรมแกรมในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยน าข้อมูลปัญหาคุณภาพใน
กระบวนการผลิตมาแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ และตารางแสดงผล ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ให้เข้าใจง่ายและใช้เวลา
รวดเร็ว มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้ดูได้ด้วยกันทุกโรงงาน 
รวมทั้งพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้อย่างเป็นแนวทางเดียวกันของแต่ละโรงงาน  
 ในเดือนมิถุนายน 2562 ได้เร่ิมใช้โปรแกรม โดยจัดการประชุมร่วมกับตัวแทนทุกโรงงาน เป็นรายสัปดาห์ ในการ
ควบคุมปัญหา 3 Loss ที่เกิดในกระบวนการ มีการจัดท าคู่มือในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้แนวคิดให้การ
วิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงตัวเลขของแต่ละโรงงานมีหลักการที่เหมือนกัน ท าให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการมีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายในปี 2563  ต้องเพิ่มทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาส าคัญถูกแก้ไขและควบคุมอย่างต่อเน่ือง 
 6. 5S patrol by customer view    เป็นการตรวจหาความเสี่ยงด้าน Quality, Safety, 5S. ในกระบวนการผลิต และ
แลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงการมองแบบลูกค้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา และมีการพัฒนากระบวนการควบคุมการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง ในปี 2561 ท าการตรวจรายสัปดาห์แต่ละโรงงานแต่ละกระบวนการผลิตจ านวน 40 ครั้ง  
 ในปี 2562 ท าการตรวจจ านวน 35 คร้ัง ความเสี่ยงที่พบเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ 5S.  เกี่ยวกับความปลอดภัย และ 
เกี่ยวกับคุณภาพ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่พบได้ถูกแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ยังได้ขยายผลให้แต่ละโรงงานทราบในรายละเอียด
ของความเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้า ส าหรับในปี 2563  จะถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองในการตรวจ โดย
ใช้มุมมองให้เหมือนลูกค้า ให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่ละโรงงาน 
   
 2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน    
  บริษัทให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยไว้เป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการ ด้วยแนวคิด  ‚ พนักงานทุกคน
เดินทางออกจากบ้าน มาท างานและกลับสู่ครอบครัว ปลอดภัยทุกประการ‛  
 บริษัทก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ควบคู่ไป
กับหน้าที่ประจ าของพนักงาน ดังน้ี  
 1.  บริษัทจะก าหนดให้ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน 
 2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานรวมถึงนโยบายและข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด        
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 3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองตลอดจน
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม  รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 
 4. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกด้านความปลอดภัยของ
พนักงานทั้งในและนอกงาน เช่น วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย  การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
 5. บริษัทก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จูงใจ และ
กระตุ้นจิตส านึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย  
 6. บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของ
บริษัทเป็นส าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 7. บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง  สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ท างานอย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในงานและโรคจากการท างาน 
 8.  บริษัทรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิ
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
 9. บริษัทสนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก 
 10. บริษัทสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย (Safety Shop floor Management) อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน 
 11. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง 
 
 การด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัท 
 บริษัทจัดต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง  ตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และตัวแทนพนักงานที่มาจากการแต่งตั้งโดย
บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 31 ท่าน  ท าหน้าที่ พิจารณานโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ , ท าการส ารวจการท างาน ,
การพิจารณาโครงการ และรายงานการด าเนินงานต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริหารทราบ โดยมีวาระ 2 ปี มีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง ทั้งนี้ ฝ่าย Safety and Environment ในสังกัดส่วนงานบริหาร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ส่วน
งานต่างๆด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัททั่วทุก พื้นที่ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย เพื่อ
น าข้อมูลไปเสนอปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างานที่ดี  
 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตรายจากสถานที่ปฎิบัติงาน หรือจากวิธีปฎิบัติงาน โดย
สามารถเขียนที่แบบฟอร์มชี้บ่งอันตรายและมาตรการป้องกัน (Hazard Identification and Countermeasure Registration Form 
หรือ   Hiyarihut Form)  โดยหัวหน้างาน หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะหามาตรการแก้ไขและปรับปรุงตามที่เหมาะสม
ต่อไป  
 ในปี 2562 บริษัทก าหนดนโยบายบริหารด้านความปลอดภัย คือ สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่สามารถสบายใจ
ได้  โดยตั้งค่าเป้าหมายและผลลัพธ์ เป็นดังนี้  
 อุบัติเหตุในงาน =  0 (ศูนย์) เร่ือง , ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย  
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 อุบัติภัยในงาน  =   0 เร่ือง  ,  ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ชั่วโมงการท างานที่ปลอดจากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 10,000,000 ชั่วโมงงานขึ้นไป (Man x Hour)  ผลที่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายในเดือนตุลาคม 2562  และบริษัทได้ต้ังเป้าหมายใหม่เป็น 12,000,000 ชั่วโมงงานขึ้นไป และได้ผลตามเป้าหมายใน
เดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ต้ังเป้าหมายใหม่เป็น 15,000,000 ชั่วโมงการท างานขึ้นไป 
    การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย 
 บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo)  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับจ้างจากภายนอก และสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการท างานเป็นศูนย์  โดย
เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจ าลองแสดงความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษัทจัดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานที่ศูนย์นี้เป็นประจ าต่อเนื่องทุกเดือน  นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์นี้อีกด้วย  
          ในปีที่ผ่านมา บริษัทออกวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฎิบัติงานกับเคร่ืองจักร 6 ประการ เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน
ตระหนักถึงอันตรายจากการท างานกับเคร่ืองจักร    
     บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ได้แก่  
 - การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ อบรมข้อก าหนดการใช้รถโฟคลิฟท์ การอบรม จป.บริหาร  
 - การซ้อมอพยพหนีไฟภาคกลางวันและกลางคืน   
 - การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของทีม Top Gun (ทีมโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินขั้นสูง) 
 - การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์พลังงาน   
 รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย อาทิ เสียงตามสาย , Monday Meeting  และสื่ออ่ืนๆ ภายในบริษัทอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 ด้านอาชีวอนามัย 
 การด าเนินงาน บริษัทค านึงถึงด้านสุขลักษณะของพนักงาน  โดยเน้นย้ าการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ การก าจัด
พาหะน าโรคต่างๆ ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัยอย่างต่อเน่ือง เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ  , การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ โดยจัดท าในรูปแบบ บอร์ด
ความรู้ เป็นต้น  
 - การตั้งเป้าหมาย และผลลัพธ์ 
 บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงานต้องลดลง 50% จากปี 2018  ซึ่งผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 - การตรวจสุขภาพพนักงาน (พนักงานใหม่ ตรวจประจ าปี)  
 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงส าหรับพนักงานที่ท างานในพื้นที่พิเศษ  เช่น พนักงานที่ท างานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง มีฝุ่นละออง มีไอ
ระเหยของสารเคมีอันตราย เป็นต้น 
 ผลการตรวจสุขภาพ บริษัทด าเนินการแจกสมุดผลตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ซึ่งกรณีพนักงานมีข้อ
สงสัยหรือต้องการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสามารถสอบถามจากแพทย์ผู้ตรวจได้โดยตรงโดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ
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ของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทจัดแพทย์และพยาบาลให้บริการพนักงานในบริษัททุกวัน ให้ยาเบื้องต้นมาตรฐานโรงพยาบาล
เอกชน 
 การด าเนินการมาตรการป้องกันไวรัส โควิด 19 
 ในช่วงต้นปี 2563 เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปทั่วโลก ในประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโรค
จ านวนมาก บริษัทให้ความส าคัญกับสถานการณ์นี้อย่างมาก  โดยออกมาตรการป้องกัน อาทิ จัดจุดวางอุปกรณ์ท าความ
สะอาด อาทิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ทั่วทั้งบริษัท  การแจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากที่พักมาถึงบริษัทและในขากลับบ้านก็ปฎิบัติเช่นเดียวกัน  การตรวจคัดกรองจากอุณหภูมิในร่างกาย
พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในอาณาเขตบริษัท  การท าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม Social 
Distancing  ในพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ได้แก่ โรงอาหาร ห้องประชุม เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  ท าให้ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ บริษัทไม่พบพนักงานติดเชื้อไวรัสนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงรักษามาตรการและเฝ้าระวังโรคไวรัส โควิด 19 
อย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง  
 
 3. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน บริษัทแต่งตั้งคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม  (Environment  

Committee)  และตัวแทนสิ่งแวดล้อม(ER – Environment Responsibility) ประกอบด้วยผู้บริหาร และ พนักงานจากทุกส่วน
งาน ปัจจุบันมีจ านวน 73 คน ท าหน้าที่ผลักดัน เสนอแนะ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาตามความเกี่ยวข้อง
ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอ่ืนๆ และเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทแล่ะของ
กลุ่มสแตนเลย์ (Japan Stanley Environment Policy) โดยมีฝ่าย Safety & Environment ท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

บริษัทก าหนดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้ 
‚เรามุ่งมั่นในการด าเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และพัฒนาระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อธ ารงค์รักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสังคมที่ยั่งยืน‛  
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ก าหนดนโยบายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฎิบัติงานของตน  ดังนี้ 
1. บริษัทมุ่งมั่นปฎิบัติ ควบคุม ปกป้อง การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการด าเนิน

กิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท 
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ 

และ อื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

4. บริษัทเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง 
พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน 
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5. บริษัทสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  

6. บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฎิบัติงาน (Environmental Shop Floor Management) 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี 

7. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ าและต่อเน่ือง 
 
 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2562 คือ ภัยพิบัติต่อสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์  โดยยกระดับศักยภาพด้าน

สิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมาย     
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2562 คือ ปริมาณการปล่อย CO2 ลดลงจากปีฐาน 2557 และ ไม่มีการปฎิบัติที่ผิด

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่มีอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2562  มีดังนี ้
1. กิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
    1.1 ลดอัตราการใช้น้ าลง 1%จากปีฐาน 2560 โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็น อัตราการใช้น้ าต่อผลิตภัณฑ์ และต่อจ านวน

พนักงาน   
   การด าเนินงาน จัดท าโครงการน าน้ า Recycle มาใช้ในระบบม่านน้ าของขั้นตอนเคลือบผิวชิ้นงานในโรงงานผลิต

ชุดโคมไฟ,  ระบบรดน้ าสนามหญ้า และใช้ในห้องน้ า (ชักโครก), เปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกเป็นรุ่นประหยัดน้ าและเปลี่ยนก๊อก
น้ าอ่างล้างมือในห้องน้ าเป็นแบบ Censor ภายในบริษัททั้งหมด 

   ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นมีการใช้น้ า Recycle อยู่แล้ว และสามารถลด
การใช้น้ า Recycle ลง 10,396.34 m3xc 

       1.2 ลดปริมาณขยะที่ส่งไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 5% จากปีฐาน 2560  ด้วยการ การรณรงค์การคัดแยกขยะและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการก าจัดขยะ โดยผลักดันให้น าไปก าจัด แบบ Reuse และ Recycle  , จัดกิจกรรมตรวจติดตามจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบการจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก
โดยการฝึกอบรมเร่ือง การจัดการขยะของบริษัทให้กับพนักงาน ตลอดจนรณุรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดท าโครงการลดปริมาณ
ขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ     

ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษัทเน้นย้ าให้มีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการท าลายของเสียและส่ง
ขายให้เอกชนน าไป recycle ต่อไป  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับกิจกรรม 5ส โดยเน้นย้ าการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ 

        1.3 ลดอัตราการใช้กระดาษลง 1% จากปีฐาน 2561  โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินความสอดคล้องผ่านการ
ใช้โปรแกรม Excel , จัดท าระบบการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วผ่านการใช้โปรแกรมของหน่วยงาน Information 
System และ จัดท าโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 โครงการ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไป
ตามเป้าหมาย   

2. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม อาทิ การจัดนิทรรศกาลวันสิ่งแวดล้อมโลก  กิจกรรมลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกภายในบริษัท  กิจกรรม Green 
Factory โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทในวันท างานสุดท้ายของปี  
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3. การตรวจติดตามทุกพื้นที่เป็นรายเดือนโดยผู้บริหารระดับสูง  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมให้
ดีอยู่เสมอ 

4. การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่   หลักสูตรข้อก าหนด ISO14001:2015 , หลักสูตรการจัดการขยะภายในบริษัท 
เป็นต้น 

ในปี 2562 บริษัทจัดให้หน่วยงานมาตรฐานจากภายนอก เข้าตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง น้ า
เสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

บริษัทไม่พบการปฎิบัติที่ผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทไม่มีข้อขัดแย้ง
หรือขอ้ร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001 
ตั้งแต่ปี 2545. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   

การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Committee) ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานในบริษัท ปัจจุบัน

มีจ านวน 24 คน ท าหน้าที่ ด าเนินการจัดการด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการด้าน
พลังงานของบริษัทฯ  ประสานงาน ควบคุมดูแล จัดท ารายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ด าเนินการตามกฎหมาย  โดยมีฝ่าย Safety & Environment เป็นหน่วยงานผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ   

บริษัทก าหนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้ 
1. บริษัทมุ่งมั่นด าเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานและ

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. บริษทัถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่จะต้อง

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างต่อเน่ือง 

3. บริษัทจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
การด าเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

4.  บริษัทผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการของบริษัท 

5. บริษัทด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่
ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งน าแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

6. บริษัทแสวงหาพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และ
พร้อมที่จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

7. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 1% จากปี 2018 (เป้าหมายปีนี้ = 9.02 Ton CO2/ ล้านบาท ผลลัพธ์ปี 2018 = 9.11 
TonCO2/ ล้านบาท) 

ในปี 2562 บริษัทก าหนดเป้าหมายและด าเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ ดังนี้ 
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- ลดการปล่อย CO2 ลง 1% จากปีฐาน 2561  โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงานด้วยการใช้ Yellow Card  ,  
การฝึกอบรมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน (Solar Rooftop)   

ปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งแผง Solar cell  บนพื้นที่หลังคาโรงงานผลิต Lamp 7  และ หลังคาอาคารเอนกประสงค์ PQC 
ซึ่งเป็นอาคารที่ประกอบด้วยโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องออกก าลังกาย และพื้นที่ส าหรับงานด้านวิศวกรรมสนับสนุนการผลิต
และฝึกอบรมทดลองพนักงานฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฟ LED , และใช้ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ (Diming Switch) และออกแบบในพื้นที่พักผ่อนบางส่วน
มีการใช้แสงธรรมชาติ   พื้นที่รวม 14,282 sq.m.  มีก าลังการผลิตไฟฟ้า (Capacity)  : 1.2 MW โดยสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในปี 2562  (Produced Energy) : 246,659.64 kWh/Year   สามารถลดการปล่อย CO2 Emission : 146.76 TonCO2/Year 
และช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ (Reduce Electric Consumption) : 1,038,437 บาท/ปี โดยบริษัทฯมีแผนการขยายก าลังการผลิต Solar 
Cell ในอนาคต  ในปี 2562 ได้ด าเนินโครงการติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอด Fluorescent และหลอดอ่ืนๆรุ่นเก่า ทั้งหมด 
จ านวน 11,458 ดวง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ :  122,592 kWh/ปี สามารถลดการปล่อย CO2 Emission : 72.94 
TonCO2/ปี ช่วยลดค่าไฟฟ้าไฟได้ : 516,112.32 บาท/ปี 

บริษัทยังมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย ลดลง 1% จากปี 2018 ซึ่งมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ   9.02 
TonCO2/ล้านบาท โดยมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การติดตั้ง Power Meter และน า
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาท าการวิเคราะห์ในจุดที่บกพร่อง ,โครงการลดการใช้พลังงานในวันหยุด ซึ่ งจะรณรงค์ให้หยุด
กระบวนการผลิตในวันอาทิตย์ เดือนละ 1 วัน  โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเกือบได้ตามเป้าหมาย โดย
มีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ  9.03 TonCO2/ล้านบาท   

บริษัทยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยได้จั ดท าวัฒนธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและข้อความติดไว้ที่บริเวณต่างๆ ให้พนักงานพบเห็นสะดวก  
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในทุกวัน ช่วงเวลา 11:30 น. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญในการตรวจ
ติดตามให้ค าชี้แนะในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกไตรมาส อีกทั้งมีการประเมินทางด้านศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน และสถานภาพการจัดการพลังงาน  

 
 การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
 บริษัทมีที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เน่ืองจากบริษัทไม่ได้ต้ังอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดย
บริษัทได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การ
แห่เทียนเข้าพรรษา การท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้
ถือหุ้น ร่วมกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า แก่ วัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ในโครงการ ‚จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน‛ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นต้น 
   ส าหรับกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้านอ่ืน ๆ ได้ แก่  การน าข้าวสารจากกลุ่มชาวนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมาแปรรูปเป็นขนมไดฟุกุเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้า  การให้พื้นที่บริษัทเป็นที่จ าหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตรที่เกิดภาวะล้นตลาด การให้พนักงานร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประภพภัยพิบัติต่างๆ  การมอบเงิน
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สนับสนุน กิจกรรม ‚เดิน – วิ่ง เปลี่ยนชีวิต‛ ซึ่งเป็นการหารายได้มอบให้ โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี     
           ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80%  มีที่พัก
อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย  นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น 
 ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ในสัดส่วน 
22.25% ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง ประชาชนมีรายได้
มากขึ้น  โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ ปัจจุบันได้จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตในกลุ่ม
เป็นประจ าทุกเดือนในช่วงการจัดตลาดนัดสินค้าสะดวกซื้อ 
 ในช่วงต้นปี 2563 ได้เกิดภาวะโรคระบาดไวรัส โควิด 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในจังหวัดปทุมธานีมีผู้ติด
เชื้อและทางราชการมีมาตรการต่างๆ ประชนรวมถึงพนักงานได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บริษัทได้ออกมาตรการป้ องกัน
ต่างๆ เพื่อดูแลพนักงานอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนให้การสนับสนุนกับหน่วยงานราชการ ด้วยการออกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ค าแนะน าเกี่ยวกับไวรัสโควิด 19 ให้ทางการน าไปแจกจ่ายประชาชนทั่วไป การให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น 
 
 10.3  การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ไม่มี 
  
 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process) 
 กิจกรรมมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย    
 กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อต้ัง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อด าเนินกิจกรรมทางสังคมโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์ กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยในป ี
2562  เป็นดังนี้ 
 1.กิจกรรมทางการศึกษา  ได้แก่  
 1.1  การมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2562 แก่นักเรียนจ านวน  650  คน จาก 103  โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี 
และ จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 ส าหรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบรายบุคคล (Outshining Fund) มูลนิธิจะให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับปริญญาตรี ในปี 2562 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจ านวน 1 คน จาก
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  และมีนักเรียนในโครงการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คน ปัจจุบันมีนักเรียนใน
โครงการ 12 คน 
       1.2   การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest คร้ังที่ 18  และ สนับสนุนการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ของ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น (สสท)          
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 1.3  การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ มอบจักรยานจ านวน 260 คัน ให้กับ 26 โรงเรียนในเขตอ าเภอสามโคก ,  
อ าเภอเมือง และอ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี                 
 2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมอบถังขยะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบถังขยะแยกประเภทขยะ ให้กับวัด
ชินวราราม  และ 6 โรงเรียนในกิจกรรม  SEE to School   (โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ , โรงเรียนวัดโบสถ์ , โรงเรียนวัดมะขาม , 
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว , โรงเรียนวัดบ่อเงิน และ โรงเรียนวัดสุทธาวาส  จังหวัดปทุมธานี ) 
 3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ การมอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจ าวันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาท
น้ าพุ จังหวัดลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี   
 การมอบเคร่ือง AED ให้กับหน่วยกู้ภัย ในพื้นทิ่อ าเภอเมือง และอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มูลค่า 260,000 
บาท 
 ในเดือนกรกฎาคม  2562 – กุมภาพันธ์ 2563  มูลนิธิร่วมกับฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จัดกิจกรรม Safety To School  ใน 6 โรงเรียนใน
จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน มีการสาธิตการดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ ทั้งนี้มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิงให้ทุกโรงเรียนจ านวนโรงเรียนละ  10 ชุด 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 มูลนิธิร่วมกับบริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว มูลค่า 2,000,000 บาท 
  และจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19  มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนการจัดท าหน้ากากผ้า โครงการด้วยและ
ห่วงใย ของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จ านวนเงิน 100,000 บาท เพื่อแจกจา่ยให้กับประชาชนในเขตจงัหวัดปทุมธานี 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง      
       บริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทจัดตั้งฝ่าย Corporate Governance เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส  ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบผลการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกัน 

การควบคุมภายใน 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

       ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 2/2563   เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2563  โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง  3 
ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบจากฝ่าย  
Corporate Governance ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ เห็นชอบ  โดยสรุปดังนี้ 
           จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม จึงให้ความเห็นว่าการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 
1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO  รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้   มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงตามปกติธุรกิจที่มี
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เงื่อนไขทางการค้าและราคาที่สมเหตสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฎิบัติที่สอดคล้องกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น  มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก ากับต่างๆ อย่างถูกต้อง ปฎิบัติงานสอดคล้องกับระบบการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
           ส าหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ  นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จ ากัด  
ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระส าคัญ  
  

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรมกรรการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1  
 
 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 (1)  ในปี 2545 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ  นางนงเยาว์ อภิรัมย์  ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance  ดูแลรับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน และ งานบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 21  ปี    โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่  
 - หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และ หลักสูตรที่ 2 (2547)  ,  
 - หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) ,  
 - หลักสูตร Risk Based Audit (2553) ,  
 - หลักสูตร Certified  Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18 ) (2554) ,  
 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) ,  
 - หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554) 
 - หลักสูตร การตรวจสอบด้านจริยธรรม (2558) 
 - หลักสูตร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร (2560) 
 - หลักสูตร Compliance & Compliance Audit  (2561) 
 - หลักสูตร Fraud Audit  (2562) 
 - หลักสูตร การตรวจสอบการก ากับดูแลกิจการ (2562) 
  

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมและเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่  3-2 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว  
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 (3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงาน
บุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
เห็นชอบกับการแต่งต้ังดังกล่าว 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้  
บริษัทฯ จะต้องควบคุม และลดผลกระทบของเหตุไม่คาดคิด และรักษาไว้ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการอย่าง

ยั่งยืน รวมถึง ควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานรองรับในระดับสากล 
การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทก าหนดหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ นี้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง 

ที่มีต่อการด าเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อบริษัทฯ โดยจะมีการจัดประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

หน่วยงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ  ท าหน้าที่ ดังนี ้
1. ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการที่จะผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในทุกประเภท  
2. มีการทบทวนความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงและก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมในการติดตาม ให้ค าแนะน า และควบคุม การด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 
ผู้บริหารในส่วนงานปฏิบัต ิจะเป็นผู้ท าการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจหน้าที่ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ปรับปรุง แนวทางการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ ภายใต้สภาวะ

แวดล้อมในปัจจุบัน และด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดย น าแนวทางปฏิบัติด้านการ
บริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการก าหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

2. บริษัทมีการทบทวนและอนุมัติข้อก าหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เป็นกรอบในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
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12. รายการระหว่างกัน   
       ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 
        บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน และบริษัทที่ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ถือหุ้นอยู่    
 การท ารายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท และควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติต ามมูลค่าขนาดรายการอย่าง
สม่ าเสมอ 
  รายการที่ซื้อขายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินสิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2563  ข้อที่ 29 ดังนี้ 
 -  รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิต
เดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน   
 -  รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายก าหนดจากต้นทุนสินค้าบวกก าไรส่วนเพิ่ม  
 - ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบน าเข้าจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันนั้น   
 - ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ   
 - ยอดค้างช าระของค่าสิทธิ   ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อ่ืนบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน  
 รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเน่ืองจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน 
ช่ือบริษัท 

ที่เกี่ยวข้องกัน 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

ระหว่างกัน 
มูลค่ารายการปี 2562  
และยอดคงค้าง 

ณ 31 มีนาคม 2563 

ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

1. บริษทั สแตนเลย์
อิเลคทริค จ ากัด 

1.เป็นผู้ถือหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิัท 
สแตนเลย์ อิเล็คทริค 
โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค  
พีทีอี ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นของบรษิัทร้อย
ละ 35.66 
2. มีกรรมการร่วมกัน 
2 ท่าน คือ 
 - นายคะซึโทชิ อีโนะ 
 - นายโทรุ  ทานาเบะ 

1. การซ้ือวัตถุดิบ 
สินค้า และอุปกรณ์  
 
 
 
 
 
2. การขายสินค้า  
 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ   896.68  ล้านบาท 
ยอดคงค้าง 179.69 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่าขาย  171.25 ล้านบาท
ยอดคงค้าง  20.40 ล้านบาท 
 
 
 
 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม 
สแตนเลย์  
ราคาที่ซ้ือเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็น
แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม 
สแตนเลย์  
ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การท ารายการกบับุคคลภายนอก 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

ช่ือบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการปี 2562  
และยอดคงค้าง 

ณ 31 มีนาคม 2563 

ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

  
 

3.ค่าสิทธิ  บริษทัจ่ายค่า
สิทธิ ในอัตราร้อยละ 3 
ของยอดขายสุทธิ คือ 
ยอดขายสินค้าของ
บริษทั หัก ด้วยมูลค่า
วัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่ม 
สแตนเลย์   
 
4.ค่าออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริษทัจ่ายให้ในกรณีที่
บริษทัให้ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
 
 
5. ค่าวิชาการด้าน
เทคนิค บริษทัจ่ายให้
จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนคิมาถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิต 
 
6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
บริษทัจ่ายให้จากการ
ส่งพนักงานของบริษทั
ไปฝึกงานที่ บริษทั 
สแตนเลย์อิเลคทรคิ 
จ ากัด  
 
7.ค่าคอมมิชช่ัน  บรษิัท
จ่ายใหจ้ากการเป็น
ตัวแทนติดต่อลูกค้า 
 
 
 

มูลค่า      337.92    ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า    147.46      ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า     10.18       ล้านบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่า     0.91         ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
มูลค่า   20.00         ล้านบาท 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบตัิตามสัญญาความช่วยเหลือ
ทางเทคนคิโดยใช้แนวปฏบิัติ
เดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์  
 
 
 
 
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบตัิเช่นเดียวกันในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบตัิเช่นเดียวกันในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบตัิเช่นเดียวกันในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 
 
 
 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

ช่ือบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการปี 2562  
และยอดคงค้าง 

ณ 31 มีนาคม 2563 

ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

2.บริษทั ลาว 
สแตนเลย์ จ ากัด 
 
 

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

1.การขายสินค้า 
 
 
 
 
2.รายได้อื่น ๆ  
 
 
3.รายได้ค่าสิทธิ 

มูลค่าขาย  433.37 ล้านบาท 
ยอดคงค้าง  52.63 ล้านบาท 
 
 
 
มูลค่า          0.08    ล้านบาท 
 
 
มูลค่า         0.66     ล้านบาท 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบตัิเช่นเดียวกันในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบตัิเช่นเดียวกันในกลุ่ม 
สแตนเลย ์
 

3. บริษทั เวียดนาม 
สแตนเลย์ อิเลคทริค  
จ ากัด 

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน   
 คือ บริษทั สแตนเลย์
อิเลคทริค จ ากัด  
ถือหุ้นร้อยละ 50 
2.มีกรรมการร่วมกัน 
3 ท่าน คือ 
- นายอภิชาต  
     ลี้อิสสระนุกูล  
- นายโทรุ ทานาเบะ 
- นายทาดาโอะ ซซููมูระ 

3. บริษทัถือหุ้นรอ้ย
ละ 20 

1.การซ้ือสินค้า 
 
 
 
 
2.การขายสินค้า 
 
 
 
 
3.ค่าออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

มูลค่าซ้ือ    512.91 ล้านบาท 
ยอดคงค้าง 131.88 ล้านบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย  106.70 ล้านบาท 
ยอดคงค้าง  13.40  ล้านบาท 
 
 
 
มูลค่า           0.01   ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ 
 

     
 
 
 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

ช่ือบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการปี 2562  
และยอดคงค้าง 

ณ 31 มีนาคม 2563 

ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

4.บริษทั เอเชียน 
สแตนเลย์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด 

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน คือ บริษทั 
สแตนเลย์ อิเลคทริค 
โฮลดิ้ง เอเชีย-แป
ซิฟิค พีทีอี ถือหุ้นร้อย
ละ 67.50 
 
2.มีกรรมการร่วมกัน 
2ท่านคือ 
- นายอภิชาต 
 ลี้อิสสระนุกูล 
- นายโทรุ ทานาเบะ 
 
3. บริษทัถือหุ้นรอ้ย
ละ 15 
4. ถือหุ้นบรษิัทรอ้ย
ละ 0.44 
 

1. รายการซ้ือวัตถุดิบ   
 
 
 
 
 
 
2.รายการขายสินค้า  
 
 
 
3.รายได้อื่นๆ  
 
 
 

มูลค่าซื้อ  1,903.27   ล้านบาท 
ยอดคงค้าง 171.60 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
มูลค่าขาย     9.07  ล้านบาท 
ยอดคงค้าง   0.56   ล้านบาท 
 
 
มูลค่า          0.20    ล้านบาท 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
 
 
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ 

5.PT.Indonesia 
Stanley Electric 

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน คือ บริษทั 
สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 
60 
2.มีกรรมการร่วมกัน  
3 ท่าน คือ 
- นายโคอิจิ นางาโนะ 
- นายอภิชาต  
    ลิ้อิสสระนุกูล 
- นายโทรุ ทานาเบะ 
 
3. บริษทัถือหุ้น  
    ร้อยละ 10 
 

1. รายการซ้ือวัตถุดิบ   
 
 
 
 
2.รายการขายสินค้า  
 
 
 
3. ค่าออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
 

มูลค่าซ้ือ     1.33    ล้านบาท 
ยอดคงค้าง   0.52   ล้านบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย  192.41 ล้านบาท 
ยอดคงค้าง  19.31  ล้านบาท 
 
 
มูลค่า        2.88      ล้านบาท 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ 
 
 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

ช่ือบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการปี 2562  
และยอดคงค้าง 

ณ 31 มีนาคม 2563 

ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

6.บริษทั ศิริวิทย์  
สแตนเลย์ จ ากัด 
 
 

1. บริษทัถือหุ้นรอ้ย
ละ 15 
2. มีกรรมการร่วมกัน 
2 ท่านคือ 
- นายโคอิจิ นางาโนะ  
- นายอภิชาต  
    ลี้อิสสระนุกูล 
 

1. รายการซ้ือวัตถุดิบ   
 
 
 
 
2. รายการขายวัตถุดิบ  
 
 
 
3. ค่าออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

 
 

มูลค่าซ้ือ  470.38   ล้านบาท 
ยอดคงค้าง  41.84  ล้านบาท 
 
 
 
มูลค่าขาย    7.48   ล้านบาท 
ยอดคงค้าง     -      ล้านบาท 
 
 
มูลค่า           0.06   ล้านบาท 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
 
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ 
 

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

1. บริษทัถือหุ้นรอ้ย
ละ 0.2 
2. มีกรรมการร่วมกัน 
4 ท่าน   คือ 
- นายอภิชาต  
    ลี้อิสสระนุกูล 
- นายทนง  
    ลี้อิสสระนุกูล 
- นางพิมพ์ใจ  
    ลี้อิสสระนุกูล 
 - นางพรทิพย์  
     เศรษฐีวรรณ     
  
 
 
 
 
 
 

1. รายการซ้ือวัตถุดิบ มูลค่าซ้ือ      9.66   ล้านบาท 
ยอดคงค้าง   1.42   ล้านบาท 

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกจิ 
 
 
 
 
 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

ช่ือบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการปี 2562  
และยอดคงค้าง 

ณ 31 มีนาคม 2563 

ความจ าเปน็และสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

8. บริษัท สิทธิผล 
1919 จ ากัด  
 
 
 
 

1.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ  3.34 
2.มีกรรมการร่วมกัน 2 
ท่านคือ 
- นายทนง  
    ลี้อิสสระนุกูล 
- นางพรทิพย์  
     เศรษฐีวรรณ    

1. รายการขายสินค้า 
 

มูลค่าขาย   132.30    ล้านบาท 
ยอดคงค้าง   38.71    ล้านบาท 
 
 
 

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การท ารายการกับบุคคลภายนอกเปน็
ราคาปกติธุรกิจ 
 
 

9. บริษทั ลูแม็กซ์ 
อินดัสทรี้  จ ากัด  
 
 
 

1.บริษทัถือหุน้ร้อยละ   
   1.73 
2.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน คือ บริษทั 
สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จ ากัด ถือหุ้น ร้อยละ 
26.31 
3.มีกรรมการร่วมกัน 
1 ท่าน  
-นายโทรุ ทานาเบะ 

1. รายการซ้ือสินค้า 
 
 
 
2.รายการขายสินค้า 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าซ้ือ     1.84    ล้านบาท 
ยอดคงค้าง    1.91  ล้านบาท 
 
 
มูลค่าขาย    1.84   ล้านบาท
ยอดคงค้าง  0.25   ล้านบาท  
 
 
 
 

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกจิ 
 
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการ ท ารายการกับ
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกจิ 
 
 

10. บริษัท 
ส านักงานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล 
จ ากัด  
 

1.มีกรรมการร่วมกัน  
1 ท่าน    คือ 
  - นายพิจารณ์  
       สุขภารังษี 
    

1. รายการบริการด้าน
กฎหมาย 
 

มูลค่า         0.81     ล้านบาท 
ยอดคงค้าง   -        ล้านบาท 
 

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกจิ 
 

11. บรษิัท อีเลคโทร
โพลีเมอร์ (ไพรเวท) 

1.บริษทัถือหุน้ร้อยละ   
   10.06 
2.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน คือ บริษทั 
สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จ ากัด ถือหุ้น ร้อยละ 
25 
3. มีกรรมการร่วมกัน 
1 ท่าน คือ  
 - นายโคอิจิ นางาโนะ 
  

1. รายการขายสินค้า 
 
 
2. รายได้ค่าสิทธิ 

มูลค่าขาย    7.13   ล้านบาท 
ยอดคงค้าง  0.08   ล้านบาท 
 
มูลค่า          1.26    ล้านบาท 

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกจิ 
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ 

 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 2.รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 100) ของ
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท    ลักษณะรายการระหว่างกัน
เป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มี
วัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้ 

ช่ือบริษัท มูลค่ารายการปี 2562 
 

ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2563 

1.Guangzhou Stanley Electric  (China) 
 

มูลค่าซ้ือ            99.78             ล้านบาท 
มูลค่าขาย            0.09              ล้านบาท 
  

                       20.96             ล้านบาท 
                              -              ล้านบาท 

2.Stanley Electric (Asia Pacific)  (Taiwan) 
 

มูลค่าซ้ือ             0.17              ล้านบาท 
มูลค่าขาย              -                  ล้านบาท 
 

                              -              ล้านบาท 
                              -              ล้านบาท 

3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซ้ือ          104.67             ล้านบาท 
มูลค่าขาย               -                 ล้านบาท  
 

                        16.77            ล้านบาท 
                               -             ล้านบาท 

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

มูลค่าซ้ือ            0.66               ล้านบาท 
มูลค่าขาย           0.01               ล้านบาท  
 

                          0.11            ล้านบาท 
                             -               ล้านบาท 
 

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

มูลค่าซ้ือ            0.39               ล้านบาท 
มูลค่าขาย          15.71              ล้านบาท 
 

                           0.01           ล้านบาท 
                         12.04           ล้านบาท  

6.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ             3.85              ล้านบาท 
มูลค่าขาย                -                ล้านบาท 
  

                           0.64           ล้านบาท 
                                -            ล้านบาท 

7.Stanley Electric Do Brazil LTDA 
 

มูลค่าซ้ือ             0.08              ล้านบาท 
มูลค่าขาย           35.53             ล้านบาท  
                    

      0.01         ล้านบาท 
                             35.91       ล้านบาท 

8.Stanley Iwaki Works Ltd. 
 
 

มูลค่าซ้ือ             16.66            ล้านบาท 
มูลค่าขาย              3.19            ล้านบาท  

         -           ล้านบาท 
     0.24          ล้านบาท 

9.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong 
 
 

มูลค่าซ้ือ               3.98            ล้านบาท 
มูลค่าขาย                   -             ล้านบาท  

       -             ล้านบาท 
       -             ล้านบาท 

10.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. 
 

มูลค่าซ้ือ                    -             ล้านบาท 
มูลค่าขาย             18.18           ล้านบาท  

         -           ล้านบาท 
    6.17           ล้านบาท 
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ช่ือบริษัท มูลค่ารายการปี 2562 
 

ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2563 

11.Tianjin Stanley Electric Technology 
Co,Ltd  
 

มูลค่าซ้ือ                5.55           ล้านบาท 
มูลค่าขาย                  -             ล้านบาท 

          -          ล้านบาท 
                                 -           ล้านบาท 

12. Stanley Electric Manufacturing Co.,Ltd.  
 
 

มูลค่าซ้ือ                      -           ล้านบาท 
มูลค่าขาย              47.93          ล้านบาท  

         -           ล้านบาท 
    25.62         ล้านบาท 

 
การอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 การท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร โดย
เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่า
จะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกก าไรส่วนเพิ่ม  

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจะยังด าเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่ม และ
ราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ ก าหนดจากต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม  อย่างไรก็ตาม การท ารายการระหว่างกันอยู่ภายใต้
นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547  และหากเป็นกรณี
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2562  มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ         
(1)  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ผลด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา     

  ก) รายงานการสอบบัญชีทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นรับรองงบการเงินแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   
  ข)  ตารางสรุปงบการเงิน         

งบแสดงฐานะการเงิน 
                                                 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  ถึง 31 มีนาคม 2563     

                                                                                (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)          (หน่วย : พันบาท) 
 ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง 
 31 มี.ค. 2563 (%) 31 มี.ค. 2562 (%) 31 มี.ค. 2561 (%) 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,177,436 15.60 1,671,997 8.68 2,012,032 11.88 
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบก าหนด  1,166,000 5.72 3,625,000 18.83 4,212,450 24.87 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น สุทธิ  2,633,161 12.93 2,549,178 13.24 2,347,805 13.86 
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 942,128 4.63 1,099,780 5.71 674,728 3.99 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงก าหนดรับ   
     ช าระภายในหน่ึงปี 

 
31,765 

 
0.16 

 
41,877 

 
0.22 

 
25,348 

 
0.15 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39,654 0.19 45,971 0.24 17,692 0.10 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,990,144 39.23 9,033,803 46.92 9,290,056 54.85 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 12,806 0.06 34,921 0.18 10,807 0.06 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,597,063 7.84 1,357,930 7.05 1,131,687 6.68 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 23,397 0.11 22,165 0.12 22,707 0.13 
เงินลงทุนระยะยาว  สุทธิ  125,841 0.62 112,401 0.58 113,201 0.67 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  9,517,131 46.72 7,703,012 40.01 5,564,807 32.85 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 1,087,800 5.34 974,757 5.06 775,114 4.58 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ 15,748 0.08 15,514 0.08 30,395 0.17 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,379,786 60.77 10,220,701 53.08 7,648,716 45.15 

รวมสินทรัพย์    20,369,930 100.00 19,254,504 100.00 16,938,772 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ถึง 31  มีนาคม 2563 

                                                                                       
(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)    (หน่วย : พันบาท) 

 ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง 
 31 มี.ค. 2563 (%) 31 มี.ค. 2562 (%) 31 มี.ค. 2561 (%) 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ       
หนี้สินหมุนเวียน        
เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทอื่น 505,701 2.48 601,417 3.12 514,746 3.04 
เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 567,353 2.79 549,860 2.86 498,282 2.95 
เจ้าหน้ีอื่น  - บริษัทอื่น 651,474 3.20 1,004,252 5.22 322,204 1.90 
เจ้าหน้ีอื่น – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 155,305 0.76 169,764 0.88 223,210 1.32 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 218,806 1.07 218,377 1.13 181,650 1.07 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 371,259 1.82 339,438 1.76 326,089 1.92 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,469,898 12.12 2,883,108 14.97 2,066,180 12.20 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 
ประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนักงาน 
 หลังออกจากงาน 

194,848 
 

383,368 

0.96 
 

1.88 

170,451 
 

234,385 

0.89 
 

1.22 

132,406 
 

208,805 

0.78 
 

1.24 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 578,216 2.84 404,836 2.11 341,212 2.02 

รวมหนี้สิน 3,048,114 14.96 3,287,944 17.08 2,407,392 14.22 
ส่วนของเจ้าของ       
          ทุนเรือนหุ้น 383,125 1.88 383,125 1.99 383,125 2.27 
          ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 504,250 2.48 504,250 2.62 504,250 2.98 
          ส ารองตามกฎหมาย 38,313 0.19 38,313 0.19 38,313 0.22 
          ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 16,595,671 81.47 15,229,792 79.10 13,788,404 81.40 
          องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (199,543) (0.98) (188,920) (0.98) (182,712) (1.08) 

รวมส่วนของเจ้าของ 17,321,816 85.04 15,966,559 82.92 14,531,380 85.79 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 20,369,930 100.00 19,254,504 100.00 16,938,772 100.00 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น * (บาท) 226.06  208.37  189.65  
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 5.00  5.00  5.00  
จ านวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น) 76,625  76,625  76,625  
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  (พันหุน้) 76,625  76,625  76,625  

 
* ค านวณโดยใช้จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก’ 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุน 
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  ถึง 31 มีนาคม 2563                                                                                                                                                         

                                                                                 (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)        (หน่วย : พันบาท) 
 ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง 
 31 มี.ค. 2563 (%) 31 มี.ค. 2562 (%) 31 มี.ค. 2561 (%) 
   รายได้       
        รายได้จากการขายและการให้บริการ 15,150,090 100.00 14,634,621 100.00 13,220,446 100.00 
        เงินปันผลรับ 86,131 0.57 71,979 0.49 10,303 0.08 
       ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน สุทธิ 16,614 0.11 21,238 0.15 19,754 0.15 
       รายได้ดอกเบี้ยรับ 53,823 0.36 71,138 0.49 69,487 0.53 
        รายได้อื่น 107,161 0.71 108,092 0.74 99,330 0.75 
               รวมรายได้ 15,413,819 101.74 14,907,068 101.86 13,419,320 101.51 
        ต้นทุนขาย 12,339,312 81.45 11,864,535 81.07 10,775,580  81.50 
        ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 947,581 6.25 927,798 6.34 889,951 6.74 
                รวมค่าใช้จ่าย 13,286,893 87.70 12,792,333 87.41 11,665,531 88.24 
        ก าไรจากการด าเนินงาน 2,126,926 14.04 2,114,736 14.45 1,753,789 13.27 
        ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 318,837 2.10 316,180 2.16 294,758 2.23 
        ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,445,763 16.14 2,430,915 16.61 2,048,547 15.50 
        ภาษีเงินได้  448,266 2.96 453,153 3.10 389,885 2.95 
        ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 1,997,497 13.18 1,977,762 13.51 1,658,662 12.55 
        ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 26.07  25.81  21.65  
        มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 5  5  5  
        จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 76,625  76,625  76,625  

 
ผู้สอบบัญชี นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล 

     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4474  
    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  ถึง 31 มีนาคม 2563 
                                                                                      (งบแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)   (หน่วย : พันบาท) 

 
 ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง 
 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน :    
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปี 2,445,764 2,430,915 2,048,547 
รายการปรับปรุงก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปี    
   ค่าเสื่อมราคา 1,199,995 1,020,563 1,051,783 
   ค่าตัดจ าหน่าย 245,385 228,989 214,490 
   ดอกเบี้ยรับ (53,823) (71,138) (69,487) 
   ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (318,837) (316,180) (294,758) 
   รายได้เงินปันผลรับ – เงินลงทุนระยะยาว (86,131) (71,979) (10,303) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  สุทธิ (10,124) (4,119) (4,184) 
  (กลับรายการ) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (3,413) (400) 
   (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้า 
    เสื่อมสภาพและล้าสมัย 

1,981 
 

(7,615) (21,802) 

   (กลบัรายการ) ค่าเผื่อมลูค่าสทุธขิองสินค้าคงเหลอืที่จะไดร้ับต่ ากวา่ราคาทุน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอรับคืนหักกลบกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ 
    เงินปันผลและเงินเพิ่ม 
  ประมาณการหน้ีสินภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(3,507) 
 

- 
- 

5,066 
 

- 
- 

 
 

16,882 
17,628 

  ประมาณการหน้ีสินเงินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน 127,458 28,844 26,617 
   ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้น สุทธิ (1,369) (792) (468) 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
   ด าเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 

3,546,791 3,239,143 2,974,545 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (88,345) (202,338) (296,916) 
   สินค้าคงเหลือ 159,178 (422,504) 68,812 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,317 (28,278) (9,879) 
  เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอรับคืน  - 18,922 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (234) 14,881 2,147 
   เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทอื่น (95,716) 86,671 57,296 
   เจ้าหน้ีการค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 17,493 51,578 74,692 
   เจ้าหน้ีอื่น – บริษัทอื่น (88,960) 117,088 45,985 
   เจ้าหน้ีอื่น – กิจการที่เก่ียวข้องกัน (1,459) (1,746) 27,894 
   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 
   จ่ายค่าตอบแทนพนักงานภายหลังออกจากงาน 

31,821 
(2,474) 

13,349 
(3,264) 

46,615 
(2,142) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,479,412 2,864,579 3,009,969 
    - รับดอกเบี้ย 16,431 16,020 15,591 
    - จ่ายภาษีเงินได้ (420,785) (376,829) (292,862) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,075,058 2,503,770 2,732,698 
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2563 
                                                                                  (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)         (หน่วย : พันบาท) 

  ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง 
 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :    
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (460) (81,931) (330) 
เงินสดจากการรับช าระหน้ีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 32,688 41,288 34,942 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,298,191) (2,647,384) (962,221) 
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,175 4,154 4,866 
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบก าหนด 
จ่ายเงินสดเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว 

41,753 
(16,980) 

59,497 
- 

55,432 
- 

เงินปันผลรับ    
  - เงินลงทุนในบริษัทร่วม 97,734 83,517 82,512 
  - เงินลงทุนระยะยาว 86,131 71,979 10,303 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (351,220) (426,792) (273,682) 
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบก าหนด 4,806,000 10,647,000 8,954,000 
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบก าหนด (2,347,000) (10,059,550) (9,329,466) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (939,370) (2,308,223) (1,423,644) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :    
เงินปันผลจ่าย (631,619) (536,374) (383,125) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (631,619) (536,374) (383,125) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1,504,070 (340,827) 925,929 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,671,997 2,012,032 1,085,635 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 1,369 792 468 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,177,436 1,671,997 2,012,032 
 

รายการที่ไม่กระทบเงินสด 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เกิดจาการซื้ออาคาร อุปกรณ์                                         480,529                 744,348               179,388                 
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เกิดจากการอาคาร อุปกรณ์                                956                     13,955                65,656                                                
    กิจการที่เก่ียวข้องกัน                          
 
 

(ค)  ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ       
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงิน 

                                                                                                                                                        (หน่วย : พันบาท) 
  ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง 
  31 มี.ค.2563 31 มี.ค.2562 31 มี.ค.2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.24 3.13 4.50 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.82 2.72 4.15 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.15 1.01 1.52 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 6.25 5.98 6.22 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 57.60 60.20 57.88 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 154.28 132.70 120.48 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วัน) 2.33 2.71 2.99 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 5.87 6.11 7.93 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 61.33 58.92 45.40 
Cash Cycle (วัน) (1.40) 3.99 15.47 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 18.55 18.93 18.50 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
อัตราก าไรอื่น 

(%) 
(%) 

14.04 
-** 

14.45 
-** 

13.27 
-** 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 144.58 118.40 155.82 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 12.96 13.27 12.36 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.00 12.97 11.91 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.08 10.93 10.33 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 37.14 45.20 49.17 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 77.80 0.82 0.84 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.21 0.17 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) -** -** -** 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 1.96 0.88 1.52 
(CASH BASIS)     
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) * 35.28 36.03 
*     รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  และ ค านวณจากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

   * * บริษัทไม่มดีอกเบี้ยจ่าย       *** บริษทัไม่มีก าไรอื่น ที่ไม่ไดม้าจากการด าเนินงาน 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ         
14.1 วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน  

              ปี 2562   บริษัทฯ มีผลด าเนินงานรวมใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้ และผลก าไร เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์โคมไฟ
ยานยนต์รุ่นใหม่ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง  บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.40 ภาพรวมดีกว่า
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลงเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจชลอตัว โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลง ร้อยละ 3.28 และ
ยอดขายส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 ส่วนรถจักรยานยนต์ยอดขายลดลงเช่นกัน โดยลดลงร้อยละ 3.90    
 ผลก าไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.00  เน่ืองจากบริษัทมีต้นทุนเพิ่มจากการลงทุนขยายโรงงานผลิต เช่น ค่าเสื่อม
ราคา และต้นทุนจากผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร    
ในปี  2562  บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,150.09  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  515.47  ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52   โดยรายละเอียดการขายเป็นดังนี้   
  ยอดขายในประเทศ 9,655.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.37 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.64 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับอุตสาหกรรม  และยอดขายต่างประเทศ 5,495.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.93 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 28.00 
โดยส่วนใหญ่เป็นการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ในเขต Export Free Zone  

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สัดส่วนเป็นดังน้ี หลอดไฟยานยนต์  450.01 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.97 ลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.13 ,โคมไฟยานยนต์ 13,897.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.73  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.86 
แม่พิมพ์และการออกแบบ 802.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 204.97  โดยเป็นการขายให้กับ
บริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ที่ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ในปีที่ผ่านมา 

 บริษัทมีรายได้อ่ืน ๆ รวม 263.73 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.20  ส่วนใหญ่มาจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยรับ ที่มีความผันผวนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  ส่วนรายได้จากเงินปันผล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.66  สะท้อนถึงความสามารถในการท าธุรกิจของบริษัทที่ลงทุนยังดีอยู่ โดยรายได้อ่ืน ได้แก่  รายได้จากการ
ขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิต รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก รายได้ค่าสิทธิ  เป็นต้นโดยรวมลงลง
เล็กน้อย  

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขาย 12,339.31  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.45 ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 474.78 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.00  ต้นทุนเพิ่มตามสัดส่วนของการขาย รวมกับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนขยายโรงงาน
ใหม่ๆ   เช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 

บริษัทมีก าไรขั้นต้น 2,810.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านร้อยละ 1.47         

ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 947.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.13 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  
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บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน 2,126.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.04  ของยอดขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 
0.58 จากปีที่ผ่านมา  และในส่วนก าไรสุทธิ 1,997.50  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อย
ละ1.00  

 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  
สินทรัพย์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  บริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,369.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.79  ซึ่งมีรายการ

ดังต่อไปนี้ 
- สินทรัพย์หมุนเวียน 7,990.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.23 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 11.55 จาก ปีที่ผ่านมา 

ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,177.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90.04 จากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้ครบก าหนด ท าให้มีเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบก าหนด  มีจ านวน 1,166.00  ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 67.83 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนสุทธิ 2,633.16 ล้านบาท คิดเป็น 
12.93 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29  สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเนื่องจากบริษัทยังมีการใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
เพื่อการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง  

สินค้าคงเหลือสุทธิ 942.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของสินทรัพย์รวม  ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.33ส่วน
ใหญ่เป็นงานระหว่างท า คิดเป็นร้อยละ 54.87 จากงานระหว่างท าของโรงานผลิตแม่พิมพ์    

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,379.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของสินทรัพย์รวม  เพิ่มขึ้นร้อยละ21.12 โดยมี 
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 9,517.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.72 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
23.55   โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานแม่พิมพ์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ปัจจุบันเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว อีกทั้งยังเร่ิมก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตโคมไฟที่ 8 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2563   

บริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ท าให้มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม เป็นร้อยละ 10.08 ใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 10.93 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ  37.14 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตรา
ร้อยละ 45.20  ส่วนอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.78 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.82  เท่า  

 
หนี้สิน  
บริษัทมีหนี้สินรวม 3,048.11  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.96 ของสินทรัพย์รวม  ลดลงจากปีที่ผา่นมาร้อยละ  7.29  

จากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อวัตถุดิบและอ่ืนๆ มากขึ้นตามการขยาย
กิจการและการผลิตที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 5.87  เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 6.11 เท่า   
 
 
  ส่วนของเจ้าของ 
 บริษัทมีส่วนของเจ้าของ 17,321.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของสินทรัพย์รวม  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
8.49 และส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.00  ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ  12.97               
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน  
             บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 3,177.44 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงรอ้ยละ 90.04  จากเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบก าหนด  ท าให้มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.24  เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 3.13   
โดยแยกเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,075.06 ล้านบาท  เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 939.37 ล้านบาท และ
กิจกรรมจัดหาเงินโดย บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 631.62 ล้านบาท  
 ในปี 2562 บริษัทยังมีการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างโรงงาน Lamp 8 เป็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นส าหรับการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะเข้าสู่ความทันสมัย เน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นระบบไฟฟ้า
มากขึ้น  ตลอดจนลงทุนในส่วนแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โคมไฟยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ยังคงมีต่อเนื่อง   

 
ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
บริษัทยังคงยึดนโยบายการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนและใช้จ่ายในบริษัท  ไม่เน้นการกู้ยืม ในปีที่ผ่าน

มาบริษัทไม่มีภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย  หนี้สินของบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินทางการค้า ตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจ  บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.18 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.21 เท่า 
เน่ืองจากมีการลงทุนก่อสร้างและซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับน้อยมากเนื่องจากบริษัทมีอัตราหนี้สินน้อยมาก
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ 

 
14.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทโดยตรง 

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิ ด 19 ที่ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างไปยังทุกภาคส่วน       ท าให้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  บริษัทยังคงพยายามใช้
มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 

บริษัทยังคงให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ายังคงมีแผนการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจในการได้รับผลิตอุปกรณ์โคมไฟโดยตลอด 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
            
 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองว่า 
 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 
 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว 
 (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ 
นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
  

        
 ชื่อ          ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
         
นายอภิชาต   ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ   ………………………………….. 

 

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

 

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ            ………………………………….. 

 

นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ  กรรมการ    …………………………………..                       

ชื่อ                                ต าแหน่ง                          ลายมือชื่อ  

 

ผู้รับมอบอ านาจ   นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ          ………………………………… 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 
1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั  

 
1.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
อาย ุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 
 
ประวัติอบรม 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหาร 
 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
   - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 
    - บริษัทอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 - นิติบุคคลอื่น 
 

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร 
ปี 2531 
57 ป ี
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประกาศนียบัตร  Director Certificate Program  รุ่น 8/2001 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 
การลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ)   
กระทรวงอุตสาหกรรม 
7.11%     
บุตร  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่น้อง  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล  และ   
            นางพรทพิย์  เศรษฐีวรรณ 
 
2534– ปัจจุบัน   กรรมการบมจ.อีโนเวรบัเบอร์ (ประเทศไทย) 
2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                          ค่าตอบแทน  บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์   
2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. แปซิฟคิ อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย) 
2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.บุศยพรรณ 
2538 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. ซันโกลด์ โฮลด้ิง  
2539 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร  
                          บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์  
2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. ไดโดสิทธิผล  
2542 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์  
2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค     
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.วังจุฬา  
2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค                                  
2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)                                  
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
2536 - ปัจจุบัน  รองประธาน   มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
2545 – 2562   กรรมการ  สมาคมสโมสรนักลงทุน 
 2547 – 2562  กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน 
2562 – ปัจจุบัน  อุปนายก  สมาคมสโมสรนักลงทุน    
2560 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
                          มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย  (MCC) 
2562 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)               
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2.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
  - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
     แหง่ประเทศไทย 
  - บริษัทอ่ืน 
 
 
 
  
 
 
 - นิติบุคคลอ่ืน 

นายโคอิจิ นางาโนะ 
ประธานกรรมการบริหาร 
3 กรกฎาคม 2552 
60 ปี  
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   , Hosei University , JAPAN 
0.0013%     
ไม่มี 
 
 
 
 
2552 – ปัจจุบัน   กรรมการ     บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2553 – ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย ์
2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก. ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย)  
2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค  
2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์    บจก. ลาวสแตนเลย์ 
พย 2562 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บจก. อีเลคโทรโพลีเมอร์ส (ไพรเวท)  
2554 – 2562       รองประธาน    มูลนิธสิแตนเลย์ประเทศไทย 

     2562 – ปัจจุบัน    ประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 

 
3.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 
    
 
 - บริษัทอ่ืน  
 
 
 
 
 

นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ 
กรรมการ และผูจ้ัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
1 มิถุนายน 2559 
60 ปี 
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 
 
2552 – 2558     ผูจ้ัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
                         บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2558 – 2559     รองผูจ้ัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ  
                         บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2559 – ปัจจุบัน    กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ 
                         บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2550 – 2552     ผูจ้ัดการ  แผนกควบคมุผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานฮาตาโนะ 
                         บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค 
2560 – ปัจจุบัน    Second Deputy General  Director  
                         บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค  
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4.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 
ประวัติอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 - บริษัทอืน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - นิติบุคคลอื่นๆ  

นายทนง  ล้ีอิสสระนุกูล 
กรรมการ 
ปี 2526 
60 ป ี
ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม  ,  
Nanzan University ,  JAPAN 
ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Program  รุ่น 136/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
5.41%    
บุตร       นายวิทยา ลี้อสิสระนุกลู และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่น้อง     นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล และ  
               นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 
 
 
2526 – ปัจจุบัน   กรรมการ      บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   
2529 – ปัจจุบัน   กรรมการ       บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น 
2529 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ    บจก. สิทธิผล 1919  
2536 – ปัจจุบัน   กรรมการ       บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
2538 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร   บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย)  
2538 -  ปัจจุบัน   กรรมการ        บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง  
2538 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์  
2538 – ปัจจุบัน   กรรมการ       บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช  
2539 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ    บจก. ไดโด สิทธิผล  
2539 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร      บจก. เซ่งง่วนฮง  
2539 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ    บจก. คลีนิครถเครื่อง 
2541 – ปัจจุบัน   กรรมการ      บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 
2544 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ     บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 
2546 – ปัจจุบัน   กรรมการ     บจก.วังจุฬา 
2549 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บจก.บศุยพรรณ 
2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888 
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 
2550 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา 
2558 – ปัจจุบัน   อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
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5.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 
ประวัติอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 - บริษัทอืน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - นิติบุคคลอื่น 
 
 

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 
กรรมการ 
ปี 2526 
59  ปี  
ปริญญาโท Business Administration  , Drexel University , USA  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร Director Certificate Program  รุ่น 37/2003 
หลักสูตร Role of the Chairman Program  รุ่น 31/2013 
หลักสูตร Risk Management Committee Program  รุ่น 1/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Capital Market Academy Leadership  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 
หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) 
หลักสูตร Exponential Manufacturing , Singularity Thailand Summit in  
                collaboration with the Federation of Thai Industries 
3.70%   
บุตร    นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 
พี่น้อง นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู , นายทนง  ลี้อสิสระนุกูล และ  
           นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 
 
 
2526 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    
2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 
2536 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
2538 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช  
2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิ้ง 
2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง   
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. วังจุฬา 
2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)  
                                  
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการที่ปรึกษา   Babson College , MA , U.S.A 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย  
2561 – ปัจจุบัน  รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย        
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6.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวัติอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
 
 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 - บริษัทอืน่  
 

นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 
กรรมการ 
ปี 2533 
53  ปี  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สาขาพาณิชยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร  Director Accreditation Program   รุ่น 5/2003 
หลักสูตร Role of the Compensation Committee   รุ่น 17/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
3.69%   
บุตร  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกลู 
พี่น้อง นายอภิชาต  ลี้อสิสระนุกลู ,นายทนง  ลี้อสิสระนุกูล  และ   
           นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 
 
 
2533 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    
2534 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 
2528 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. เซ่งง่วนฮง  
2533 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร  บจก. สิทธิผล 1919  
2533 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย) 
2536 -  ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล   
2536 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. คลีนิครถเครื่อง  
2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.วังจุฬา 
2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 
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7.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษัทอืน่  
 

นายโทรุ  ทานาเบะ 
กรรมการ 
28  มิถุนายน 2555 
61 ป ี
ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  Hosei University  JAPAN 
ไม่มี    
ไม่มี 
 
 
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
 
2560-ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 
2555 – 2562    กรรมการ  บจก. เอสแอล ไลท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น  
2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค ยูเอส  
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค เทรดด้ิง (เซินเจิ้น) 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  โคเรีย 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค) 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี 
2557- ปัจจุบัน    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
2558- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริค เทคโนโลยี 
2562- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.เฮลลา – ฟิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

8.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษัทอ่ืน  
 

นายคะซึโทชิ  อีโนะ 
กรรมการ 
4 กรกฎาคม 2557 
59  ป ี
ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์  การจดัการอุตสาหกรรม  
Nihon University , Japan  
ไม่มี    
ไม่มี 
 
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า               
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ   บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร    บจก.สแตนเลย์ พีเอแอล  
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
                       บจก. สแตนเลย์อิเล็คทรคิ โฮลดิ้ง ออฟ  อเมริกา   
                       ประธานกรรมการบริหาร   
                       บจก. สแตนเลย์อิเล็คทรคิ โฮลดิ้ง ยุโรป                                      
2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร   
                        บจก.สแตนเลย์อิเล็คทรคิ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี  
                        ประธานกรรมการบริหาร   
                        บจก.สแตนเลย์อิเล็คทรคิ (ไชน่า) อินเวสเม้นท์             

 
9.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                      
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
 
 
ประวัติอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย   
  
 
 
- บริษัทอ่ืน  

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์  
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
15 ตุลาคม 2542 
70 ปี 
ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
Kyoto University   JAPAN 
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
Kyoto University  JAPAN 
หลักสูตร  Director Certification Program   
หลักสูตร  Audit Committee Program  -  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
2542 –  2552    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    
                         บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2552 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                          บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                        
2552 – ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ 
2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 
10.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
 
 
ประวัติอบรม 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 - บริษัทอ่ืน 

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
31 มีนาคม 2543 
72 ปี 
ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis & Financial)  
                   University Of Wisconsin (Madison Campus)  
ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , USA   
ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
หลักสูตร Director Certification Program  รุ่น 3/2000 
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  รุ่น1/2009 
หลักสูตร Audit Committee Program  รุ่น 28/2009     
หลักสูตร  Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009 
หลักสูตรMonitoring the system of Internal Control and Risk Management รุน่ 7/2009 
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ.  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2546 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี  
2556 – 2562       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ 

 
11.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 
 ประวัติอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 - นิติบุคคลอ่ืน  
 

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7  มิถุนายน 2553 
74 ปี 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  Louisiana Tech University  USA. 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร Director Certification Program   หลักสูตร  Audit Committee Program 
หลักสูตร Financial Statements for Director  หลักสูตร  Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   
                          บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2549 – ปัจจุบัน ที่ปรกึษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร      
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน       
2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลด าเนินงาน  
                          กระทรวงอุตสาหกรรม 



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

 
12.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
 
ประวัติอบรม 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษัทอืน่  
 

นายพิจารณ์  สุขภารังษ ี
กรรมการอิสระ 
7 มิถุนายน 2553 
59 ป ี
ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์   University of Warwick , ENGLAND 
ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์  University of London ,  ENGLAND 
ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร Director Certification Program  
 หลักสูตร  Board Matters & Trends  รุ่น 6/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ไม่มี  
ไม่มี 
 
 
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ      บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า       
 
2530 –  2548    ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน    บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 
2548 – 2558     กรรมการ    บจก. ส านักงานกฎหมายสยามซิตี้  
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ      บจก. ส านักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล 

 
13.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 - บริษัทอืน่  
     

นายคาซุโนริ  นาคาอิ    
 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด 
6 พฤศจิกายน 2561 
58 ปี  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  Rikkyo University , JAPAN                           
ไม่มี 
ไม่มี 
 
   
 
2561- ปัจจุบัน  ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด  
                         บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                                                                                               
2544 –  2554   ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division  
                       บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค              
2554- 2559     ผู้จัดการทั่วไป  LED Division / Sales Department 
                        บริษัทสแตนเลย์อิเลคทริค 
2559 – 2561   ประธานกรรมการบริหาร  Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd. 
       
                            

  



 
   
    
 

     บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 

14.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
  
 
 
- บริษัทอื่น 

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา 
ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ 
1 กุมภาพันธ์ 2560 
 53 ป ี
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University ,  JAPAN 
ไม่มี 
ไม่มี  
 
 
2553 – 2556  ที่ปรึกษา ส่วนงานแมพ่ิมพ์   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2556 – 2558  ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2558 – 2560  ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์    
                      บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2542 – 2553   หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , ส านักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ , 
                       ส านักงานเทคโนโลยกีารผลิตแม่พิมพ์  บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 

 
 
 
15.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 
2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทย 
 - บริษัทอืน่  
 

 
 
 
นายโคจิ  โคบายาช ิ
ผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
5 กรกฎาคม 2556 
57 ป ี  
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei  University 
 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
2556 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการใหญ่  ศูนย์วิจัยและพัฒนา   
                           บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2529 – 2554      Engineering Technology Center Division  
                          บรษิัท สแตนเลย์ อเิลคทริค 
2554 - 2556       ผู้จัดการ Engineering Technology Center Division  
                          บรษิัท สแตนเลย์ อเิลคทริค 
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16.ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา /  
 
ประวัติอบรม 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่ง 
 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - บริษัทอื่น 
  
 

นางสุดใจ  ศรีเฟื่องฟุ้ง 
เลขานุการบริษัท 
4 กรกฎาคม 2551 
61  ป ี  
ปริญญาตรี สาขาบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี                    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Effective Minute Taking (EMT) 
Corporate Secretary Development Program  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Company Secretary Program  - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ระบบทะเบียนกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1  - สภาอุตสาหกรรม 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
 
 
2542 –  2545  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   
                        บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2545  -  2558  รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร 
                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า          
2542  –  2551  เลขานุการคณะกรรมการ 
                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2542  -  2556   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2551 –  ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท          
                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร   
                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย์  
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น  

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อ่ืนตามที่บริษัท และ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้ 
- ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูและในการด าเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงาน กลต , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , และดูแล

การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย 

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
- หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทร่วม 
 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อ  

บมจ. 
ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า 

บจก. ลาว 
สแตนเลย์ 

บจก.
เวียตนาม
สแตนเลย์ 
อิเลคทริค 

บจก. 
สแตนเลย์ 
อิเลคทริค 
 

บจก.
สิทธิผล 
1919 

บมจ.อีโนเว 
รับเบอร์ 
 (ประเทศไทย) 

บจก.ท็อป
ไฮเทค 

บจก. 
ศิริวิทย์ -
สแตนเลย์ 

บจก. 
เอเชียน 
สแตนเลย์ 
อินเตอร์ 
เนชั่นแนล 

บจก. 
อนิโดนีเซีย 
สแตนเลย์ 
อิเลคทริค 

บจก.อเิลค
โทรโพลี
เมอร์ส (ไพร
เวท) 

 1. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล* X X /   /  / / / /  

 2. นายโคอิจิ  นางาโนะ* // **     / /  / / 

 3. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล* /    / / /      

 4. นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล /     X      

 5. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ /    / / /      

 6. นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ * /  /         

7. นายโทรุ  ทานาเบะ /  / /     / /  

8. นายคะซึโทชิ  อีโนะ /   /        

 9. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ /           

10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา /           

11. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช /           

12. นายพิจารณ์  สุขภารังษี /           

 
หมายเหตุ    / = กรรมการ  

X  = ประธานกรรมการ   
/ / = กรรมการบริหาร  
* = กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท   
** = ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 

 
3.ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
 - กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระท าความผิดกฎหมายใดๆ 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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                                            ไม่มี 
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เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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3.1  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 10 คร้ัง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่
มีผู้บริหารเข้าร่วม 4 คร้ัง  รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้ 
 1.  นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม  10/10 คร้ัง 
 2.  นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม  10/10 คร้ัง 
 3.  นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ  เข้าร่วมประชุม  10/10 คร้ัง 

 ซึ่งในการประชุมแต่ละคร้ัง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามวาระที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นส าคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

 1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี 2562 โดยได้ท าการสอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกตที่ตรวจพบ
และข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของ
บริษัทได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูล อย่าง
ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ 
 2. สอบทานการก ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ส าหรับปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะบียนที่มีการก ากับดูแลกิจการใน
ระดับ ‚ดีมาก‛ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ส่วนเร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและ
ก าหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม 
 3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  
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 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
กฎระเบียบและข้อก าหนดของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล  
 5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทางการค้าและราคาที่สมเหตุสมผลดังเช่นที่ท ากับบุคคลภายนอกทั่วไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่าง
ครบถ้วน 
 6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อ
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส 
จ ากัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 7. สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ด าเนินงานของบริษัทตามแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และอยู่ในกระบวนการขอรับรอง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติอย่างเป็นสาระส าคัญ 
 8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ‚ดีเยี่ยม‛ 
คณะ กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี 

 
       โดยสรุปในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็น

อิสระอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจ การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้  
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 นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

3.2  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
  

ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 
ประวัติอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท 
(31 มีนาคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง 

นางนงเยาว์  อภิรัมย์ 
ผู้จัดการฝ่าย CG 
4 กรกฎาคม  2545 
54 ป ี  
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต                   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   - หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และ หลักสูตรที่ 2 (2547)  ,  
   - หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) ,  
  - หลักสูตร Risk Based Audit (2553) ,  
  - หลักสูตร Certified  Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18 ) (2554) ,  
  - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) ,  
  - หลักสูตรการควบคุมภายในเกีย่วกับรายงานทางการเงิน (2554) 
  - หลักสูตร การตรวจสอบด้านจริยธรรม (2558) 
  - หลักสูตร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร (2560) 
  - หลักสูตร Compliance & Compliance Audit  (2561) 
- หลักสูตร Fraud Audit  (2562) 
- หลักสูตร การตรวจสอบการก ากับดูแลกิจการ (2562) 
ไม่ม ี
 
ไม่ม ี
 
พ.ศ.2528 - 2539            ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
                                       บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2539 -  2545            ผู้จัดการแผนก ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
                                       บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า       
พ.ศ.2545   – 2560          ผู้จัดการส านักงานตรวจสอบภายใน  
                                       บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2556 –  ปัจจบุัน       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2561 – ปัจจบุัน        ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance 
                                        บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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