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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5  

หนา 1 ของ 6 
 

ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 
  ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

 
1.1  นายฮิโรยูก ิ นาคาโนะ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง                   กรรมการ 
อายุ                                                                59  ป   

 คุณวุฒิทางการศึกษา                                         ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร    
                                                                                          MEIJI UNIVERSITY , JAPAN 
 
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ                     ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                                          สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
  ประสบการณทาํงาน     พ.ศ.2546 – ปจจุบัน      ประธานกรรมการบริหาร    
                                                                                          บริษัท  ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
                                                       พ.ศ.2546 -  ปจจุบัน     กรรมการ      
                                                                                          บริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด   
                                                       พ.ศ.2547-  ปจจุบัน      กรรมการ      
                                                                                          บริษัท พีที อินโดนีเซียสแตนเลยอิเลคทรคิ จํากัด 
                                                       พ.ศ.2547 – ปจจุบัน     กรรมการ       
                                                                                          บริษัท ซัมไฮเทคส จํากัด  
                                                       พ.ศ.2547 – ปจจุบัน     กรรมการ       
                                                                                          บริษัท  ศิริวิทยสแตนเลย จํากัด  
                                                       พ.ศ.2547 – ปจจุบัน     กรรมการ       
                                                                                          บริษัท ลาวสแตนเลย  จาํกัด 
                                                       พ.ศ.2512 – 2546         ผูจัดการทั่วไป Sale Department 3    
                                                                                           บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
                                          

         จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ                     ต้ังแต พ.ศ. 2546 – ปจจุบนั  เทากับ 6 ป 
         การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบรหิารในกิจการอื่น 

             กิจการบริษทัจดทะเบยีน                            ไมมี 
             กิจการอื่น ที่มิใชบริษทัจดทะเบียน                5 บริษัท บจก. ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย)  ,บจก.พีที  
                                                                                           อินโดนีเซียสแตนเลยอิเลคทริค , บจก.ซมัไฮเทคส ,  
                                                                                           บจก. ศิริวิทยสแตนเลย , บจก.ลาวสแตนเลย 
                                                                                             
             กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง 
                ผลประโยชนตอบรษิัทฯ                           ไมมี 
 

         สัดสวนการถือหุนในบริษทัฯ                              จํานวนหุน 1,000  หุน  
                                                                                        คิดเปนรอยละ 0.00 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิอ์อกเสียง   
    
         ประวัติการเขาประชุม                               คณะกรรมการบริษัท   5 คร้ัง  จากทั้งหมด  5 คร้ัง 
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            1.2  นายทนง  ล้ีอิสสระนุกูล 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง                 กรรมการ 
อาย ุ                               49  ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา                                      ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ – การคา  
                                                                                       สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม 
                                                                                       NANZAN UNIVERSITY , JAPAN 
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ                    ยังไมเขารับการอบรมหลกัสูตรกรรมการของ 
                                                                                       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทาํงาน    พ.ศ.2526 – ปจจุบัน    กรรมการ    
                                                                                       บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)   
                                                     พ.ศ.2529 – ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ    
                                                                                       บริษัท สทิธิผล 1919 จํากดั  
                                                     พ.ศ.2529 – ปจจุบัน    กรรมการ  
                                                                                       บริษัท อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
                                                     พ.ศ.2531 – ปจจุบัน    กรรมการ  
                                                                                       บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                                                     พ.ศ.2536 – ปจจุบัน    กรรมการ  
                                                                                       บริษัท โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                                                     พ.ศ.2538 – ปจจุบัน    กรรมการบริหาร     
                                                                                       บริษัท โททาล ออยล  (ประเทศไทย) จํากัด  
                                                     พ.ศ.2538 -  ปจจุบัน    กรรมการ     
                                                                                       บริษัท ซนัโกลด โฮลด้ิง จาํกัด 
                                                     พ.ศ.2539 – ปจจุบัน    รองประธาน      
                                                                                       บริษัท ไดโด สิทธิผล จํากัด  
                                                     พ.ศ.2539 – ปจจุบัน    กรรมการบริหาร    
                                                                                       บริษัท เซงงวนฮง จํากัด  
                                                     พ.ศ.2539 – ปจจุบัน    ประธาน      
                                                                                       บริษัท คลีนิครถเครื่อง จํากัด 
                                                     พ.ศ.2541 – ปจจุบัน    กรรมการ     
                                                                                       บริษัท เดอะสตูดิโอ โปรโมชั่น จํากัด 
                                                     พ.ศ.2544 – ปจจุบัน    ประธาน     
                                                                                       บริษัท สมารท สปอรต โปรโมชั่น จํากัด 
            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ                     ต้ังแต พ.ศ.2526 – ปจจุบนั   เทากบั 26 ป 
             การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอืน่ 
                กิจการบริษัทจดทะเบียน                      1 บริษัท กรรมการ -  บมจ.อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)  
                กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน         10 บริษัท  บจก. สิทธผิล 1919  , บจก.เอเชีย่นสแตนเลย  
                                                                                       อินเตอรเนชั่นแนล , บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่แนล,  
                                                                                       บจก. โททาล ออยล  (ประเทศไทย) , บจก. ซันโกลด 
                                                                                       โฮลด้ิง , บจก. ไดโด สิทธผิล,  บจก. เซงงวนฮง , 
                                                                                       บจก.คลนีิครถเครื่อง , บจก.เดอะสตูดิโอ โปรโมชั่น , 
                                                                                       บจก.สมารท สปอรต โปรโมชั่น 
                กิจการอื่น ทีอ่าจเกดิความขัดแยง 
                ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ                   ไมมี 
             สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                         จํานวนหุน 3,208,920 หุน  
                                                                                       คิดเปนรอยละ 4.19 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิอ์อกเสียง 

           ประวัติการเขาประชุม                           คณะกรรมการบริษัท   5 คร้ัง  จากทั้งหมด  5 คร้ัง 
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1.3 นายคัทสึมิ  คอนโด 

            ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงต้ัง                            กรรมการ 
อาย ุ                                                                       57 ป   

            คุณวฒุิทางการศึกษา                                              ปริญญาตรี   คณะนติิศาสตร  
                                                                                              KOMAZAWA UNIVERSITY , JAPAN 
 
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ                         ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                                              สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
             ประสบการณทํางาน         พ.ศ.2549 – ปจจบุัน    กรรมการ     
                                                                                              บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
                                                           มิ.ย.2549 – ปจจบุัน     กรรมการ    
                                                                                              บริษัท สแตนเลยนีงาตะ จํากัด  
                                                           มิ.ย.2549 – ปจจบุัน     กรรมการ    
                                                                                              บริษัท ไอไอสแตนเลย จํากัด 
                                                           มิ.ย.2549 – ปจจบุัน     กรรมการตรวจสอบ     
                                                                                              บริษัท สแตนเลยอิเลคทริคฮังการี จํากัด  
                                                           มิ.ย.2549 – ปจจบุัน     กรรมการ    
                                                                                              บริษัท เทียนจินสแตนเลยอิเลคทริค จํากดั  
                                                           มิ.ย.2549 -  ปจจุบัน     กรรมการ    
                                                                                              บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จีเอ็มบเีอช จํากัด  
                                                           มิ.ย.2549 -  ปจจุบัน     กรรมการ    
                                                                                              บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
                                                           พ.ศ.2546 – 2549        กรรมการ     
                                                                                              บริษัท สแตนเลยอิเลคทริคก จํากัด 
                         
            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ                            พ.ศ.2549 – ปจจบุนั  เทากับ 3 ป 
 
             การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอืน่ 
                    กิจการบริษทัจดทะเบียน                          ไมมี 
                    กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน           6 บริษัท  บจก.สแตนเลยนีงาตะ , บจก.ไอไอสแตนเลย , 
                                                                                             บจก.สแตนเลยอิเลคทริคฮังการี , บจก.เทียนจินสแตนเลย 
                                                                                             อเิลคทริค , บจก.สแตนเลยอิเลคทริค จเีอ็มบีเอช , 
                                                                                             บจก.สแตนเลยอิเลคทริค 
                    กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยง 
                    ทางผลประโยชนตอบริษทัฯ                   ไมมี 
 
             สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                               ไมมี 
 

           ประวัติการเขาประชุม                                 คณะกรรมการบริษัท   2  คร้ัง  จากทั้งหมด  5 คร้ัง 
                                                                                               (ผานระบบ TV Conference เนื่องจากปฎิบัติงานที่ประเทศญี่ปุน ) 
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1.4 นายโทรุ  ทานาเบะ 

            ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงต้ัง                        กรรมการ 
อายุ                                                                50 ป   

            คุณวฒุิทางการศึกษา                                          ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตรไฟฟา  
                                                                                          HOSEI UNIVERSITY , JAPAN 

 
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ                      ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                                           สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 ประสบการณทาํงาน        พ.ศ.2524 – 2530        -            
                                                                                           บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด  
                                                          พ.ศ.2530 – 2537      นักวิจยัฝายวิจัยและพัฒนา 2   
                                                                                           บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)   
                                                          พ.ศ.2537 – 2543      ผูจัดการแผนกฝายออกแบบ 
                                                                                           บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค  จํากัด 
                                                          พ.ศ.2543 – 2550      ผูจัดการทั่วไปฝายวิศวะยานยนต 
                                                                                           บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด  
                                                          พ.ศ.2550 – ปจจบุัน   ผูจัดการทั่วไป 
                                                                                            โรงงานชิ้นสวผสมผสาน(Integrated Components Plant) 
                                                                                            บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด  
                                                          พ.ศ.2551 – ปจจบุัน    กรรมการ      
                                                                                            บริษัท  ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
   
            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ                          พ.ศ.2551 – ปจจุบัน  เทากับ 1 ป 
 
             การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอืน่ 
                 กิจการบริษัทจดทะเบียน                          ไมมี 
                 กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน             ไมมี 
                 กิจการอื่น ทีอ่าจเกดิความขัดแยง 
                 ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ                      ไมมี 
 
            สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                                ไมมี 
 

          ประวัติการเขาประชุม                                 คณะกรรมการบริษัท   2 คร้ัง  จากทั้งหมด  5 คร้ัง 
                                                                                           (ผานระบบ TV Conference  เนื่องจากปฎิบัติงานที่ประเทศญี่ปุน) 
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1.5 นายฟุมิโอะ  โมรินางะ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง                                กรรมการ 
อายุ                                                                             60 ป   

            คุณวฒุิทางการศึกษา                                         มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาอุตสาหกรรมเครื่องกล 
                                                                                                   ARITA SCHOOL , JAPAN    
                   
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ                              ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                                                   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 ประสบการณการทํางาน     พ.ศ.2511 – 2529         -   
                                                                                                   บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
                                                                พ.ศ.2529 - 2534         ผูจัดการแผนก, โรงงานยานยนต 3 
                                                                                                   บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
       พ.ศ.2534 - 2535         รองผูจัดการโรงงาน, โรงงานยานยนต 3 
                                                                                                   บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
       พ.ศ.2535 - 2539         ผูจัดการโรงงาน, โรงงานฮิโรชมิา 
                                                                                                   บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
       พ.ศ.2539 – 2544         ผูจัดการโรงงาน, โรงงานยานยนต 1 
                                                                                                   บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
       พ.ศ.2544 - 2545         ผูจัดการโรงงาน, โรงงานฮาตาโนะ 
                                                                                                   บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
       พ.ศ.2545 – ปจจุบัน     ประธานกรรมการบริหาร 
                                                        บริษัท กวางเจาสแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
       พ.ศ.2545 – ปจจุบัน     กรรมการทั่วไป, สวนงานรถจักรยานยนต 
                                                        บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
 
            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ                                -    (ยังไมเคยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท) 
 
            การดํารงตําแหนงในกจิการอืน่ 
                  กจิการบริษัทจดทะเบียน                                   ไมมี   
                   กจิการอืน่ ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน               2 บริษัท  บจก.กวางเจาสแตนเลยอเิลคทริค ,  
                                                                                                 บจก.สแตนเลยอิเลคทริค 
                   กจิการอืน่ ทีอ่าจเกิดความขัดแยง 
                    ทางผลประโยชนตอบริษทัฯ                        ไมมี 
 
           สัดสวนการถือหุนในบรษิัทฯ                                       ไมมี 
 
           ประวัติการเขาประชุม                                      -   (ยังไมเคยดํารงตําแหนง กรรมการในบริษัท)                 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงที่สงมาดวย 3 
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5  

หนา 6 ของ 6 
 

1.6 นายมิซึฮิโระ  โยะเนะยะ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง                              กรรมการ 
อายุ                                                                          51  ป   

            คุณวฒุิทางการศึกษา                    
            การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ                           ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ 
                                                                                                สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 ประสบการณการทํางาน  พ.ศ. 2517- 2532         - 
                                                        บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากดั 
                                                             พ.ศ. 2532 – 2537      - 
                                                          บริษัท ไอไอสแตนเลยอิเลคทริค จํากัด 
                                                             พ.ศ. 2537 – 2540      ผูชวยผูจัดการแผนก 
          แผนกวางแผนการผลิต ฝายควบคุมการผลิต 
                                                         บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากดั 
                                                             พ.ศ. 2540 – 2543      ผูจดัการแผนก   ฝายควบคุมการผลิต 
                                                       บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากดั   
                                                             พ.ศ. 2543 – 2547      ผูจดัการฝาย  ฝายสงเสริมกิจกรรม SNAP 
         บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด  
                                                             พ.ศ. 2547 – 2550      ผูจดัการฝาย  สวนงานยานยนต โรงงานฮาตาโนะ 
                        บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด  
                                               พ.ศ. 2550 – ปจจุบนั   ผูจัดการฝาย  ฝายการตลาด โรงงานฮาตาโนะ 
          บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากดั 
     
            จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบริษัทฯ                            -  ( ยังไมเคยดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท) 
 
            การดํารงตําแหนงในกจิการอืน่ 
                  กจิการบริษัทจดทะเบียน                          ไมมี 
                    กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน            ไมมี 
                    กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยง 
                    ทางผลประโยชนตอบริษทัฯ                     ไมมี  
 
             สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ                                 ไมมี 
 
             ประวติัการเขาประชุม                                   -  (ยังไมเคยดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท)  
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