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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

1.1 นายโคอิจิ  นางาโนะ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง      กรรมการ 
 
อาย ุ                                     62  ปี  
  

 คุณวุฒิทางการศึกษา                    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยโฮเซ  ประเทศญี่ปุ่น       
                                                    
            การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                          สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ประสบการณ์ท างาน  
                       พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน          กรรมการ  บริษัท  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)                                   
                       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน          ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
                       พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน          กรรมการ   บริษทั ศิริวิทย-์สแตนเลย์ จ ากดั 
                       พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ   มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
                       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ   บริษทั ท๊อป ไฮเทค จ ากัด  
                       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน          กรรมการ   บริษทั พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
                       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน          ประธานกิตติมศักดิ์    บริษัท  ลาวสแตนเลย์ จ ากัด  
                       พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท  อีเลคโทรโพลีเมอร์ส ไพรเวท  
                               
         จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ       ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  เท่ากับ 13 ปี 
 
         การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

             กิจการบริษัทจดทะเบียน              ไม่ม ี
             กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน   6 กิจการ   
                        บริษัท ศิริวิทย-์สแตนเลย์ จ ากดั 
                        บริษัท ท๊อป ไฮเทค จ ากัด 
                        บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
                        บริษัท ลาวสแตนเลย์ จ ากัด 
                        มูลนิธสิแตนเลย์ประเทศไทย 
                        บริษัท  อีเลคโทรโพลเีมอรส์ ไพรเวท 
             กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ            ไม่มี 
                                                         
         สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ            จ านวน 1,000 หุ้น  
                                                        คิดเป็นร้อยละ 0.001ของหุ้นท้ังหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง 
 
         ประวัติการเข้าประชุมปี 2564          คณะกรรมการบริษทั  6 ครั้ง  จากท้ังหมด 6 ครั้ง         
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1.2 นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนกุูล 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการ 
อายุ              60  ปี 

 คุณวุฒิทางการศึกษา                 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
                                                       สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                                                       ปริญญาโท สาขาการบริหารการด าเนินงาน  
                                                       มหาวิทยาลัยเดรกเซลฟิลาเดเฟีย  ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
            การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ      
                       หลักสูตร Director Certification Program  รุ่น 37/2003 
                       หลักสูตร Role of the Chairman Program  รุ่น 31/2013 
                       หลักสูตร Risk Management Committee Program  รุ่น 1/2013 
                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                       Capital Market Academy Leadership  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
                       หลักสูตรการปอ้งกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 
                                   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
                       หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1(BRAIN 1)   
                                   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
                       หลักสูตร Exponential Manufacturing, Singularity Thailand  Summit in collaboration  
                                   with the Federation of Thai Industries. 
             ประสบการณ์ท างาน  
                       2526 – ปัจจุบัน    กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    
                       2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ   บมจ. อีโนเวรับเบอร ์
                       2536 – ปัจจุบัน    กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
                       2538 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ   บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
                       2538 – ปัจจุบัน    กรรมการ   บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสริ์ช  
                       2538 – ปัจจุบัน    กรรมการ   บจก. ซันโกลด ์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    กรรมการสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย  
                       2561 – ปัจจุบัน    รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                                                                                          
            จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ          ตั้งแต่ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน   เท่ากับ 39 ปี 
            การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
                กิจการบริษัทจดทะเบียน       1 บริษัท ประธานกรรมการบรหิาร  บมจ.อโีนเวรับเบอร ์(ประเทศไทย)  
                กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน  11 กิจการ  
                        บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล      บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
                         บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสริ์ช   ,        บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 
                         บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนยีริ่ง  ,           บจก. วังจุฬา 
                         บจก. ไดโด สิทธิผล   ,                       บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)                                   
                         Babson College   ,                        วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 
                         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                 กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ      ไม่มี                
              สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ        จ านวนหุ้น  2,841,495  หุ้น  
                                                         คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของหุ้นท้ังหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง 
            ประวัติการเข้าประชุมปี 2564      คณะกรรมการบริษทั   6 ครั้ง  จากท้ังหมด  6 ครั้ง 
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1.3 นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ  
 

            ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง    กรรมการ 
            อายุ                                      55  ปี   
            คุณวุฒิทางการศึกษา                 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
                                                        สาขาพาณิชยศาสตร ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
            การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   
                            หลักสูตร  Director Accreditation Program   รุ่น 5/2003 
                            หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013 
                                  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
             ประสบการณ์ท างาน   
                            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 อาร ์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
                            2557 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
                           2558 – ปัจจุบัน     กรรมการ บจก.โซนิค ดไีซน์ (ประเทศไทย) 
 
               จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ     พ.ศ.2533 – ปัจจบุัน  เท่ากับ 32  ปี 
               การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
                    กิจการบริษัทจดทะเบียน                1  บริษัท    บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)     
                    กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน   10 กิจการ    
                           บจก. เซ่งง่วนฮง                                  บจก. สิทธิผล 1919  
                           บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย)      บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล   
                            บจก. คลีนิครถเครื่อง                              บจก. ไดโด สิทธิผล  
                            บจก.วังจุฬา                                         บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
                            บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)          บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 
                                                                                                
                    กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ       ไม่มี 
                                  
              สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ       จ านวนหุ้น  2,831,195  หุ้น  
                                                        คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของหุ้นท้ังหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง 
                                                                                         
 
           ประวัติการเข้าประชุมปี 2564      คณะกรรมการบริษทั   6  ครั้ง  จากท้ังหมด  6 ครั้ง 
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1.4    นายพิจารณ์  สุขภารังษี 

 
 
 
 

 

        
        ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง           กรรมการอิสระ   
        อายุ                                           61  ปี 
        คุณวุฒิการศึกษา 
                      ปริญญาโท  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยวอร์รคิ ,ประเทศอังกฤษ 
                      ปริญญาโท  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ 
                      ปริญญาตรี  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
        การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
                       หลักสูตร Director Certification Program 
                       หลักสูตร Board Matters & Trends  รุ่น 6/2018 
                       สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
         ประวัติการท างาน 
                      พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
                      พ.ศ.2548 – 2558    กรรมการ      บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี้ จ ากัด 
                      พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ    บริษทั ส านักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากัด 
 
         การด ารงต าแหน่งกรรมการ             ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน   เท่ากับ 12 ปี 
 

 

         การเข้าร่วมประชุมในปี 2564          คณะกรรมการบริษทั   :  เข้าประชุม  6  ครั้ง  จากท้ังหมด 6  ครั้ง 
 

 

         การถือหุ้นในบริษัท                       ไม่มี 
 

 

         ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          ไม่มี 
 

 

         การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น 

             กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                        ไม่มี 

            กิจการที่แข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ ของบริษัท                    ไม่ม ี

             กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ    ไม่มี 

          การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน 

          ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

              1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน 

                 ประจ า           -  ไม่เป็น 

             2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ   (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย )     

                                     -  เป็น  ให้บริการทางกฎหมาย 

             3. มี / ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา้ / บริการ   

                (การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน –ระบุ ขนาดของรายการ)    

- มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายคา่บรกิารทางกฎหมาย  

      แก่ บริษัท ส านักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากัดในป ี2564   

จ านวนเงิน  0.32 ล้านบาท  
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท  ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเทา่กับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.4/2552  ข้อ (16) 
หลักเกณฑข์องกรรมการอิสระ ดังน้ี   

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดอืนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี านาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีทีก่รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ 
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนัีย หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของผู้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ความสัมพันธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา่ หรือให้เช่า

 อสังหาริมทรพัย์ การเช่าหรือให้เชา่อสังหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกับสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
 การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็น
 ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธขิองบริษัท หรือตั้งแต่ 20 
 ล้านบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต่ ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารค านวณมูลค่าของรายการที ่เกี่ยว
 โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการ พิจารณาภาระหน้ี
 ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ปจีากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้
รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


