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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 
  ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

 
1.1  นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง            กรรมการ 
อายุ                                                        45 ป   

 คุณวุฒิทางการศึกษา                                       ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
                                                                                ปริญญาโท สาขา Business Administration  
                                                                                Oklahoma City University, U.S.A. 
 
 การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ           หลักสูตร Director Certification Program  รุน  8/2544 
                                                                                สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทาํงาน  
                                         พ.ศ.2530- ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย จํากัด 
                                         พ.ศ.2534 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
                                         พ.ศ.2535 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
                                         พ.ศ.2536- ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท แปซิฟค อินดัสตรียส (ประเทศไทย) จํากัด 
                                         พ.ศ.2538- ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ซันโกลด โฮลดิ้ง จํากัด 
                                         พ.ศ.2539 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลยอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
                                         พ.ศ.2540 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ศิริวิทยสแตนเลย จํากัด 
                                         พ.ศ.2540 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไดโดสิทธิผล จํากัด 
                                         พ.ศ.2542 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ลาวสแตนเลย จํากัด 
                                         พ.ศ.2543 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท เวียตนามสแตนเลย อิเลคทริค จํากัด 
                                         พ.ศ.2545 – ปจจุบัน  กรรมการ  สมาคมสโมสรนักลงทุน 
                                         พ.ศ.2547 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  สมาคมสโมสรนักลงทุน 
                                         พ.ศ.2548 – ปจจุบัน  กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
                                         พ.ศ.2549 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท พีท ีอินโดนีเซีย สแตนเลย อิเลคทริค จํากัด 
จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษทัฯ              ต้ังแต พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน  เทากับ 20 ป 
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

       กิจการบริษัทจดทะเบียน                 1 บริษัท  คือ บริษัท อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
       กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน     8 บริษัท  คือ บริษัท รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย จํากัด , บริษัท แปซิฟค  
                                                                               อินดัสตรียส (ประเทศไทย) จํากัด,  บริษัท ซันโกลด โฮลดิ้ง จํากัด ,   
                                                                               บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลยอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด , บริษัท ศิริวิทยสแตนเลย 
                                                                               จํากัด ,  บริษัท ไดโดสิทธิ ผล จํากัด , บริษัท ลาวสแตนเลย จํากัด , บริษัท 
                                                                               เวียตนามสแตนเลย อิเลคทริค จํากัด 
        กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ       ไมมี 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                จํานวนหุน 4,500,036 หุน คิดเปนรอยละ 5.87 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง    
ประวัติการเขาประชุม                      คณะกรรมการบรษิัท   6 ครั้ง  จากทั้งหมด  6 ครั้ง 
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            1.2  นายมาซาฮิโร  นากามูระ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง       กรรมการ 
อายุ                      56 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา                          ประกาศนียบัตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา Kagoshima   
                                                                           National College Of  Technology , Japan 
 
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ      ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                            สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 ประสบการณทาํงาน  

         พ.ศ.2531 – ปจจุบัน   ผูจัดการใหญสวนงานแมพิมพ    
                                          บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
        พ.ศ.2535 – ปจจุบัน    กรรมการบริหาร บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

           พ.ศ.2546 – ปจจุบัน    กรรมการ Stanley Electric Engineering  India  PVT. LTD. 
   

            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ           ตั้งแต พ.ศ.2535 – ปจจุบัน   เทากับ 16 ป 
             การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 
                กิจการบริษัทจดทะเบียน                     ไมมี 
                กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน        ไมม ี
                กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ    ไมมี 
             สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ     จํานวนหุน 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.01 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง 
           ประวัติการเขาประชุม        คณะกรรมการบริษัท   6 ครั้ง  จากทั้งหมด  6 ครั้ง 
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1.3 นาย คะซึโทชิ อีโนะ 
            ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงต้ัง         กรรมการ 

อายุ                                                      47 ป   
 คุณวุฒิทางการศึกษา                           ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร  การจัดการอุตสาหกรรม 

                                                มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุน 
 

            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ      ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                            สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
             ประสบการณทํางาน  

                    พ.ศ. 2528 – 2535       ฝายบญัชี  บริษัท สแตนเลยอิเลคทริก จํากัด 
                    พ.ศ. 2535 – 2543       เลขานุการ บริษัท สแตนเลยอิเลคทริก จํากัด 
                    พ.ศ. 2543 – 2547       เลขานุการ  บริษัท ไอไอ สแตนเลย จํากัด 

                                   พ.ศ. 2547 – 2548       ผูจัดการแผนก Business Control Section  
                                                                     ฝายบัญชี บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จาํกัด 
                      พ.ศ. 2548 -  ปจจบุัน  ผูจัดการฝายบญัชี บริษัท สแตนเลยอเิลคทริค จํากัด 

     พ.ศ. 2550 -  ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จาํกัด (มหาชน) 
    

            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ              พ.ศ.2550 – ปจจุบัน  เทากับ 2 ป 
             การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 
                    กิจการบริษัทจดทะเบียน                  ไมม ี
                    กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน     ไมม ี
                    กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ    ไมมี 
             สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                         ไมม ี
           ประวัติการเขาประชุม คณะกรรมการบริษัท   2 ครั้ง  จากทั้งหมด  6 ครั้ง 

                                                        (ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อ กรกฎาคม 2550) 
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1.4 นายกฤษดา  วิศวธีรานนท 

            ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงต้ัง             กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ                                                     58 ป   
คุณวุฒิทางการศึกษา                                ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกยีวโต  
                                                                   ประเทศญี่ปุน 

            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ             หลักสูตร Director Certification Program รุน  
                                                                                  7/2545   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทาํงาน  

             พ.ศ.2550 – ปจจุบัน     อธิการบดี    สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญี่ปุน 
             พ.ศ.2540 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร  สมาคมสงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน) 

               พ.ศ.2542 – ปจจุบัน     กรรมการ   บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน 
             พ.ศ.2518 – 2550        อาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

               พ.ศ.2541 – 2546         กรรมการ  บริษัท แวสท เทคนิคัล เอนจิเนียร่ิงคอนซลัแทนต จํากัด 
   

            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ            พ.ศ.2542 – ปจจุบัน  เทากับ 9 ป 
             การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 
                 กิจการบริษัทจดทะเบียน               ไมม ี
                 กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบยีน     ไมมี 
                 กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ    ไมมี 
            สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                   ไมม ี
          ประวัติการเขาประชุม                     คณะกรรมการบรษิัท   5 ครั้ง  จากทั้งหมด  6 ครั้ง 

                                                 คณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง    
              การมีสวนไดเสียกับบริษัท / 
            บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม 
            หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน 
            ปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
                 1. เปน / ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวม 
                    ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง                   ไมเปน 
                   หรอืที่ปรึกษาทีไ่ดรบัเงินเดือประจํา  
                  2.เปน / ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ                ไมเปน 
                   (เชน ผูสอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย) 
                  3.มี / ไมมี ความสัมพนัธทางธุรกิจ (เชน              ไมม ี
                   การซื้อ / ขาย วัตถุดบิ / สินคา / บริการ 
                   การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน – ระบุ 
                   ขนาดของรายการ)    
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1.5 นายโชคชัย  ต้ังพูลสินธนา 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ                                                 60 ป   
คุณวุฒิทางการศึกษา                   Master of Business Administration (Quantitative 
                                               Analysis & Finance) University of Wisconsin (Madison 
                                                            Campus) 
                                                            ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Wisconsin at  
                                                            Madison, U.S.A. 

                                                                           ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (โครงสราง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั
 การอบรมบทบาทหนาทีก่รรมการ     หลกัสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM CLASS 
                                                                 3/2543   สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทาํงาน  
                           พ.ศ.2543 – ปจจุบัน   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  ไทยสแตนเลยการไฟฟาจํากัด  (มหาชน) 
                           พ.ศ.2546 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    

                            บริษัท แอดวานซอินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
                           พ.ศ.2547 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
                           พ.ศ.2550 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
                                                              บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)    
            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ        พ.ศ.2543 – ปจจุบัน เทากับ 8 ป 
            การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
                  กิจการบริษัทจดทะเบียน        3 บริษัท คือ บริษัท แอดวานซอินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
                                                                                บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด  (มหาชน)  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
                                                                                จํากัด (มหาชน)  
                    กจิการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน     ไมมี 
                    กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ    ไมมี 
             สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ          ไมม ี
           ประวัติการเขาประชุม              คณะกรรมการบริษัท   5 ครั้ง  จากทั้งหมด  6 ครั้ง 

                                          คณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง                       
            การมีสวนไดเสียกับบริษัท / 
            บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษทัรวม 
            หรือนติิบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงใน 
            ปจจบุนัหรือในชวง 2 ปที่ผานมา  
                 1.เปน / ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวม 
                   ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง                   ไมเปน 
                   หรอืที่ปรึกษาที่ไดรบัเงินเดือประจํา  
                   2.เปน / ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชพี                ไมเปน 
                   (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
                  3.มี / ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน              ไมมี 
                   การซ้ือ / ขาย วัตถดุบิ / สินคา / บริการ 
                   การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน – ระบุขนาดของรายการ)    



ส่ิงที่สงมาดวย 3 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5  

หนา 6 ของ 6 
 

 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
  
 บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไวเทียบเทากับประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ กจ.12/2543 ขอ (16) กําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําของ “กรรมการ
อิสระ”  ดังนี้   
 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และ บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระตน และไมมีลักษณะอื่นใด ที่ทําใหไมสามารถให
ความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


