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ข้อมูลทั่วไป 
General Information

ชื่อ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
ที่อยู่สำ�นักง�น เลขที่ 539/2 ชั้น16 และ 17 อ�ค�รมห�นครยิบซั่ม 
ถนนศรีอยุธย� แขวงพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-248-8133, 02-642-5092 
โทรส�ร 0-2248-8144, 02-642-5091
จดทะเบียนเป็นบริษัทมห�ชน วันที่ 8 เมษ�ยน 2547 
ทะเบียนเลขที่ 01075747000338
ขึ้นทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย ์วันที่  24 สิงห�คม 2547
ธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้นำ�เข้� และผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง
ต่�งๆ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริก�รด้�นไฟฟ้�แสงสว่�งอย่�งครบวงจร

Company Name 
Lighting & Equipment Public Company Limited
Head Office 
539/2, 16,17/F, Gypsum Metropolitan Tower, 
Sriayudhya Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 
Tel: (66) 0 2248 8133, (66) 0 2642 5092 
Fax: (66) 0 2248 8144, (66) 0 2642 5091 
Website: www.l-and-e.com, www.lighting.co.th
Become Public Company 
April 8, 2004 
Registered Number : 01075747000338
Listed in the Stock Exchange of Thailand 
August  24, 2004
Type of Business 
Manufacturer, Importer, Supplier and Exporter of all 
lighting products and accessories.The company has also 
provided fully integrated services in light and lighting 
for customers’ advantage.
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ทุนจดทะเบียน 
299,688,635  บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญจำ�นวน 
59,937,727 หุ้น หุ้นละ 5 บ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว 
229,187,365  บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญจำ�นวน 
45,837,473 หุ้น หุ้นละ 5 บ�ท

ส�ข�ที่ 1  คลังและศูนย์กระจ�ยสินค้�
เลขท่ี 104,104/2–104/4 ถนนพหลโยธิน ก.ม.47 ตำ�บล
คลองหน่ึง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี 12120 
โทรศัพท์ 02-909-1074-6 
โทรส�ร 02-909-1072

ส�ข�ที่ 2  คลังสินค้� 
เลขท่ี 123/7-9 ถนนพหลโยธิน ก.ม.47 ตำ�บลคลองหน่ึง  
อำ�เภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธ�นี 12120
โทรศัพท์  02-909-1074-6
โทรส�ร  02-909-1072

ส�ข�ที่ 3  ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซนเตอร์
ชั้น G อ�ค�รภคินท์ ถนนรัชด�ภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-246-1161-66 
โทรส�ร 02-246-1165

ก�รลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท 
- บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด 
ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บ�ท อัตร�ร้อยละของก�ร
ลงทุน 99.99
- บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บ�ท อัตร�ร้อยละของก�รลงทุน 99.99

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
เลขที่ 62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท์ 02-229-2800  
โทรส�ร 02-359-271

Registered Capital 
299,688,635 Baht (Number of Ordinary share : 
59,937,727) Par Value : 5 Baht

Paid-up Capital 
229,187,365 Baht (Number of Ordinary share : 
45,837,473) Par Value  : 5 Baht

Branch
1st Branch : Warehouse and Distribution center 
104, 104/2-104/4 Phaholyotin Km. 47 Road, 
Klong Nang, Klong-Luang, Phatumthanee  
12120 
Tel : (66) 02-909-1074-6 
Fax : (66) 02-909-1072 

2nd  Branch :  Warehouse 
123/7-9 Phaholyotin Km. 47 Road, Klong Naung, 
Klong-Luang, Phathumthanee 12120  
Tel : (66) 02-909-1074-6
Fax : (66) 02-909-1072

3rd  Branch :  Lighting Solution Center
G Floor Pakin Building Ratchadapisek Road,
Dindang Bangkok 10400 
Tel : 02-246-1161-66 
Fax : (66) 02-246-1165

Investment in susidiary company 
- L&E Manufacturing Co., Ltd. Registered Capital 
90,000,000 Baht (Ninety Million Baht) 
Share Holding Proportion 99.99%
- L&E Solid State Co., Ltd. Registered Capital 
10,000,000 Baht (Ninthty Million Baht) 
Share Holding Proportion 99.99%

Registrar 
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building, 62 
Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110  
Tel : (66) 02-229-2800  
Fax : (66) 02-359-271 
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ผู้สอบบัญชี
น�งส�วสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4409
น�ยเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 4195
น�ยสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4623
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด 
ชั้น 22 เอ็มไพร์ท�วเวอร์  เลขที่ 195 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว�  
เขตส�ทร  กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  02-677-2000  โทรส�ร  02-677-2222

ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
บริษัท เจดีพ�ร์ทเนอร์ จำ�กัด
อ�ค�รโอเชี่ยน 1 ชั้น 11 ซอย สุขุมวิท 66
เลขที่ 170/30 ถนน รัชด�ภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  02-661-8805-5 โทรส�ร  02-661-8813

ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย
บริษัท กำ�ธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำ�กัด 
เลขที่ 77/132  อ�ค�รสินส�ทรท�วเวอร์ ห้อง 31A  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองส�น  
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์  02-440-0288 โทรส�ร  02-440-0298

ผู้จัดก�รสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร
น�ง จิตรลด� จริยวิทย�นนท์  
โทรศัพท์  02-248-8133 ต่อ 1001  โทรส�ร 02-248-8144 
อีเมลล์   chitladaj@lighting.co.th
Website : www.lighting.co.th

ผู้จัดก�รสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน
น�งส�ว สุขโสภ� อังกุลดี
โทรศัพท์ 02-248-8133 ต่อ 2100

ก�รเป็นสม�ชิกของสม�คมวิช�ชีพ  
- สม�คมไฟฟ้�แสงสว่�งแห่งประเทศไทย 
  เลขที่สม�ชิก C0041
- สม�คมช่�งเหม�ไฟฟ้�และเครื่องกลไทย   
  เลขที่สม�ชิก 11325
- หอก�รค้�และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย     
  เลขที่สม�ชิก  4408
- สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัทย่อย เป็นสม�ชิก)   
  เลขที่สม�ชิก สน 5203  
- สม�คมบริษัทจดทะเบียน
- สม�คมส่งเสริมกรรมก�รบริษัทไทย
- สม�คมนักลงทุนสัมพันธ์

Auditor
Ms.Sureerat Thongarunsang License No. 4409 and/or
Mr.Ekkasit Chuthmasatid License No. 4195 and/or
Mr.Santi Pongjareanpit  Liense No. 4623
KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd.
Empire Tower ,22nd Floor 195 South Sathorn Road., 
Yannawa, Sathorn Bangkok 10120
Tel  : (66) 02-677-2000 Fax : (66) 02-677 2222

Finance Advisor
J.D. Partners Company Limited 
Ocean 1 Tower, Floor 11st,  Sukumvit 66 
Bangkok 10110
Tel : (66) 02-661-8505-5  Fax : (66) 02-661-8813

Legal Advisor
Kamthorn Surachet & Somsak Co., Ltd.
Suite 31A, Sinn Sathorn Tower, 77/132 
Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsarn, 
Bangkok 10600
Tel :(66) 02-440-0288 Fax : (66) 02-440-0298

Investor Relations & Communication Manager 
Ms. Chitlada Jariyavidyanont
Tel : (66) 02-248-8133 ext.1001 Fax : (66) 02-248-8144 
E-mai : chitladaj@lighting.co.th
Website : www.-l-and-e.com , www.lighting.co.th

Internal Audit Manager
Ms.Suksopha Angkuldee 
Tel : 02-248-8133 ext. 2100

Member of Professional Association
- The Illuminating Engineering Association
   Member No. C0041
- Thai Electrical &  Mechanical Contractors Association
   Member No. 11325
- The Thai Chamber of Commerce & Board of Trade of 
   Thailand, Member No. 4408
- The Federation of Thai Industries
   Member No. SN5203
- Listed Companies Association
- ThaInstitute of Directors Association
- Thai Investor Relations Club
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ปรัชญ�องค์กร
Philosophy

ปรัชญ�องค์กร
ยึดมั่นในคว�มเป็นธรรม
ใส่ใจในคุณภ�พ
ซื่อสัตย์และตรงต่อเวล�
ร่วมกันทำ�ง�นเป็นทีม

วิสัยทัศน์
L&E เป็นผู้นำ�ธุรกิจไฟฟ้�แสงสว่�งในภูมิภ�คอ�เซียน
ที่ดำ�เนินธุรกิจในด้�นนี้อย่�งครบวงจร

พันธกิจ
  มีสินค้�แสงสว่�งต่�งๆ ที่หล�กหล�ยและครบครัน ส�ม�รถ
  ตอบสนองคว�มต้องก�รของทุกกลุ่มลูกค้�
  มีเครือข่�ยก�รตล�ดที่ครอบคลุม ส�ม�รถให้บริก�รลูกค้�
  กลุ่มต่�งๆ ได้อย่�งทั่วถึง
  มีบริก�รด้�นไฟฟ้�แสงสว่�งในรูปแบบต่�งๆ อย่�งครบวงจร
  เพื่อใหลู้กค้�ได้รับประโยชน์ม�กท่ีสุด
  มีโรงง�นและห้องปฏิบัติก�รทดสอบเป็นของตัวเอง ส�ม�รถ
  พัฒน�และผลิตสินค้�ใหม่ๆ ป้อนตล�ดได้อย่�งต่อเนื่อง

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2555

Philosophy
Uphold Fairness.
Dedicate to Quality.
Honest and Punctual.
Work Together as a Team.

Vision
To be the leading total lighting solution provider in 
ASEAN.
 
Mission
  Offer diverse and complete range of lighting products 
  to meet every sector’s requirement.
  Establish well-covered marketing networks accessible 
  to various group of customers.
  Provide fully integrated services for customers’ 
  advantage.
  Establish high standard manufacturing facilities and    
  laboratory to facailitate new products development and   
  innovation

Last Modified at 7   November 2012

PHILOSOPHY
 
VISION 
MISSION 
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LIGHTING & EQUIPMENT 
PUBLIC COMPANY LIMITED

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบ

ธุรกิจด้�นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งอย่�งครบวงจร นับตั้งแต่ก�รวิจัยและ

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติก�รทดสอบท่ีได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น

ISO/IEC 17025 และโรงง�นผลิตท่ีได้รับก�รรับรองต�มมตรฐ�น ISO 9001 

พร้อมท้ังจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดังกล่�วให้ลูกค้�ทุกกลุ่มท้ังในและต่�งประเทศ

นอกจ�กนี้บริษัทิยังมีบริก�รเสริมต่�งๆ เพื่อให้ลูกค้�ได้ประโยชน์ม�กที่สุด

อ�ทิ แนะนำ�ก�รใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งออกแบบระบบแสงสว่�งให้เหม�ะกับ

ลักษณะของง�น ตลอดจนก�รให้บริก�รเช่�ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งและ

ระบบไฟฟ้�แสงสว่�งสำ�หรับง�นต่�งๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคว�มหล�กหล�ย

และครบครันส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีใช้ไฟฟ้�แสงสว่�งได้

ทุกกลุ่ม เช่น บ้�นอยู่อ�ศัย อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รพ�ณิชย์ ศูนย์ก�รค้�

โชว์รูม ร้�นค้�ย่อย พิพิธภัณฑ์ โรงง�นอุตส�หกรรม คลังสินค้� โบร�ณสถ�น 

สวนส�ธ�รณะ สน�มกีฬ� ถนนส�ธ�รณะ สน�มบิน ป้�ยโฆษณ� เป็นต้น

 ปัจจุบันบริษัท มีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทแรกชื่อบริษัท

แอล แอนด์ อี เมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) 

บริษัทน้ีมีโรงง�นรวม 3 โรงง�น เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้�และเส�ไฟฟ้�ชนิดต่�งๆ 

ส่วนโรงง�นที่สองชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด (ซึ่งบริษัทถือ

หุ้นรวม 99.99%) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LED บริษัทย่อยทั้งสองจำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผ่�นบริษัท

 บริษัทจำ�หน่�ยผลิตภัณภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� L&E และ

เครื่องหม�ยก�รค้� LUMAX โดยที่ L&E เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�หลักที่ใช้

กับผลิตภัณฑ์ท่ัวไป ส่วน LUMAX เป็นเคร่ืองหม�ยก�รค้�ท่ีใช้กับบ�งตล�ด

ที่ต้องก�รผลิตภัณฑ์ที่มีร�ค�ถูกกว่�

   Lighting & Equipment Public Company Limited operates a fully 

integrated business in lighting products, from research and 

product development, has its own IEC/ISO 17025 accredited 

laboratory and ISO 9001 accredited manufacturing factories as 

well as distributes the products to all customer groups in domestic 

and abroad. In addition, the company provides various services 

for maximum benefit to customers, i.e. recommend proper 

products including provide lighting designs for each application, 

as well as offer rental products and rental lighting systems for 

various events. The company has diverse and complete range 

of lighting products that can meet the requirement of all customer 

groups. i.e. residential, office, commercial building, department 

store, showroom, retail store, museum ,manufacturing factory, 

warehouse, historical structure, public park, stadium, street, 

airport, advertising box, etc.

   At present, the company has two wholly-own subsidiaries.

The first one, L&E Manufacturing Co.,Ltd. (99.99% owned by the 

company) has 3 factories, manufactures various lighting luminaires 

and lighting poles. The second one, L&E Solid State Co.,Ltd.

(99.99% owned by the company) manufactures LED products.

All the products manufactured by these two subsidiaries are 

supplied to customers through the company.

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ปี 2536 : เร่ิมต้นด้วยทุนจดทะเบียน 25.00 ล้�นบ�ท และรับโอนธุรกิจ
จ�กห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ยงเอ็นเตอร์ไพรส์ ขย�ยธุรกิจจ�กลูกค้�ประเภท
ผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ไปสู่ส่วนง�นร�ชก�รต่�งๆ เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย
โคมไฟฟ้�และอุปกรณ์ไฟฟ้�แสงสว่�งต่�งๆ ของบริษัทชั้นนำ�ของโลก
ปี 2537 – 2541 : ขย�ยธุรกิจด้วยก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสง
สว่�งให้มีคว�มหล�กหล�ย และเริ่มขย�ยขอบเขตก�รให้บริก�รด้�น
ก�รออกแบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ก�รใช้ผลิต
ภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งต่�งๆ เพื่อให้ลูกค้�ได้รับประโยชน์ม�กที่สุด 
นอกจ�กน้ียังได้พัฒน�เครือข่�ยก�รตล�ดให้ครอบคลุมธุรกิจโครงก�ร 
และธุรกิจข�ยส่ง
ปี 2542 : เพ่ิมศักยภ�พก�รแข่งขันและให้บริก�รแก่ลูกค้�ได้ม�กย่ิงข้ึน 
ด้วยก�รเข้�ซ้ือกิจก�รของบริษัท ที.เอส ทรังค์ค้ิง จำ�กัด (ปัจจุบันเปล่ียน
ชื่อเป็น บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด) ซึ่งเป็นโรงง�น
ที่ผลิตโคมไฟฟ้�ฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์รองรับส�ยไฟ และเริ่ม
รุกตล�ดต่�งประเทศด้วยก�รเปิดแผนกส่งออก เพื่อรองรับก�รขย�ย
ตัวของธุรกิจส่งออกที่เป็นผลจ�กค่�เงินบ�ทอ่อน
ปี 2543 – 2546 : ขย�ยธุรกิจให้ครอบคลุมก�รข�ย ในโมเดิร์นเทรด 
(MODERN TRADE) และเพ่ิมคว�มหล�กหล�ยของสินค้�กลุ่มโคมไฟ
ตกแต่งสำ�หรับใช้ในที่อยู่อ�ศัย ริเริ่มแนวคิดธุรกิจใหม่ด้วยก�รเปิด
“LIGHTING APPLICATION CENTER” เพ่ือให้ลูกค้�ท่ีสนใจส�ม�รถ
เข้�ไปชมวิธีก�รประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งให้เหม�ะสมกับ
ก�รใช้ง�นต่�งๆ ปรับปรุงและพัฒน�ระบบส�รสนเทศและระบบโลจิสติกส์ 
เพื่อให้ส�ม�รถบริก�รลูกค้�ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น
ปี 2547 : เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 137.50 ล้�นบ�ท และดำ�เนินก�ร
แปรสภ�พบริษัท เป็นมห�ชน ตลอดจนเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ปี 2548 : ขย�ยโรงง�นผลิต เพื่อให้ส�ม�รถผลิต โคมไฟภ�ยใน และ
โคมไฟภ�ยนอก ได้หล�กหล�ยยิ่งขึ้น และเปิดสำ�นักง�นตัวแทนใน
ประเทศเวียดน�ม
ปี 2549 : ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริม
ก�รลงทุน (BOI) ในก�รเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภ�พ
เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รผลิตตลอดจนลดต้นทุนสินค้� โดย
ยกเว้นภ�ษีเงินได้เป็นเวล� 5 ปี
ปี 2550 : เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 305.70 ล้�นบ�ท และจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติก�รทดสอบ เพื่อก�รวิจัยและพัฒน�สินค้�ตลอดจนทดสอบ
คุณภ�พสินค้� ท่ีจัดส่งให้กับลูกค้�กลุ่มต่�งๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่�เป็นสินค้�
ที่มีคุณภ�พดีและได้ม�ตรฐ�น
ปี 2551 : ได้รับ SET AWARDS 2551 ด้�นบรรษัทภิบ�ลดีเด่น จ�ก
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2552 : จัดต้ัง Lighting Solution Center ข้ึนเป็นโชว์รูมท่ีครบครัน
ด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�ที่หล�กหล�ยรองรับ lifestyle ต่�งๆ มี 
Lighting Designer คอยบริก�รให้คำ�ปรึกษ�และออกแบบระบบแสง
สว่�งรวมทั้งมีห้องจำ�ลองระบบแสงสว่�งให้ลูกค้�สัมผัสอย่�งใกล้ชิด 
เพื่อขย�ยช่องท�งก�รตล�ดสู่กลุ่มลูกค้�ร�ยย่อยให้ม�กยิ่งขึ้น
ปี 2553 : ได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น IEC/17025 สำ�หรับห้อง
ปฏิบัติก�รทดสอบ และได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 
สำ�หรับโรงง�นผลิต พร้อมกับได้รับร�งวัล SET AWARDS 2553 
ด้�นบรรษัทภิบ�ลดีเด่นจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2554 : จัดตั้ง บริษัท L&E Solid State Co.,Ltd. ขึ้นเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งเป็นโรงง�นผลิตหลอด LED ที่ใช้ในอุตส�หกรรม
แสงสว่�งแห่งแรกของไทย
ปี 2555 – ปัจจุบัน : พัฒน�ผลิตภัณฑ์ LED ออกสู่ตล�ดอย่�งต่อ
เนื่อง และเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รขย�ยตล�ดสู่ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซี่ยน

1993 : Started  with 25 million Baht registered capital and 
acquired the business from Yong Enterprise Ltd. Part., 
a company marketing fluorescent luminaire to electrical 
contractors. Expanded the business to cover government 
agencies and has become agents for many world-class 
Lighting manufacturers.
1994-1998 : Expanded business by offering diverse 
range of lighting products. Provided lighting design and 
recommended proper use of lighting products to provide 
better value to customers. Expanded marketing network
to cover project and wholesale activities.
1999 : Strengthen the company competitiveness by acquiring 
T.S. Trunking Co. Ltd. (name has now been changed to 
L&E Manufacturing Co. Ltd.) which manufactures whole 
range of fluorescent lighting luminaries and trunking 
products. Started to expand to export market to benefit 
from the weak Baht at that time.
2000-2003 : Expanded business to cover modern trade
market and included extensive range of decorative lighting 
products for residential.Established the Lighting Application 
Center for demonstration to customers how lighting products 
can be effectively applied for various applications.

Developed and improved MIS and logistics system so 
that the company can provide faster and better services 
to customers.
2004 : Increased registered capital to 137.50 million Baht, 
became a public company and listed in the Stock Exchange 
of Thailand
2005 : Expanded manufacturing facilities to enable the 
company to manufacture whole range of indoor and outdoor 
lighting luminaries . Established representative office in
Vietnam.
2006 : Granted 5 years corporate income tax holiday by 
Board of Investment for the factory expansion and 
manufacturing modernization of the company to improve 
productivity and reduce production cost.
2007 : Increased registered capital to 305.70 million Baht 
and established lighting luminaire laboratory for research 
and develop of lighting products as well as product quality 
test to ensure that products delivered to customers have
good quality and meet standard.
2008 : Granted Top Corporate Governance Awards,mai 
from Stock Exchange of Thailand.
2009 : Established Lighting Solution Center, the showroom 
that completed with diverse range of lighting products
for various life-styles, experienced lighting designers to 
provide recommendation and lighting design to customers 
including lighting showcases for customers to experience 
light effect, to expand marketing channel to retail customers.
2010 : Granted IEC/ISO 17025 accreditation for lighting 
luminaries laboratory and ISO 9001:2008 accreditation for 
lighting luminaries manufacturing. Granted Top Corporate 
Govenance Awards:mai from Stock Exchange of Thailand
2011 : Established L&E Solid State Co. Ltd. to manufacture 
LED products which is the first Thai factory manufacturing 
LED lamps for lighting.
2012-present : Develop LED products to the market 
constantly and is expanding into the AEC market.

MAJOR MILESTONE
ก้�วย่�งทีสำ�คัญ

6
Major milestone



Social policy and the environment.

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ มีคว�มโปร่งใสและบริห�รง�น
ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี นอกจ�กนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้�ง อีกทั้งตระหนักในก�รร่วมดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม เพร�ะเร�
เช่ือว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อก�รดำ�เนินง�นจะส่งเสริมให้บริษัทส�ม�รถเติบโตได้อย่�งมีเสถียรภ�พและย่ังยืน  บริษัทฯ
เช่ือว่�ก�รให้คว�ม เก้ือหนุนโครงก�รด้�นสังคมน้ันไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินคร้ังละม�กๆ แต่ควรกระทำ�อย่�งต่อเน่ืองและทำ�ต�มคว�มส�ม�รถของบริษัท
รวมท้ังควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม  บริษัทฯเช่ือว่�โครงก�ร เก้ือหนุนสังคมท่ีดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่�งผู้ให้และผู้รับ เพ่ือให้โครงก�รส�ม�รถ
ดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเน่ือง  บริษัทฯ จึงได้ให้ก�รเก้ือหนุนแก่ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯก่อนส่วนชุมชน
ที่อยู่ห่�งไกลออกไป บริษัทฯจะพิจ�รณ�ให้ก�รเกื้อหนุนต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมเช่น ก�รบริจ�คโคมไฟให้โรงเรียนและวัด เป็นต้นด้�นก�ร
ดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจ�กบริษัทจะเกื้อหนุนในรูปแบบต่�งๆ เพื่อรักษ�และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อ
มลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้

 Lighting & Equipment Public Company Limited determines to manage the company with integrity, due care and 
transparency, in accordance with the good corporate governance. Besides, the company realizes the role of social 
responsibility, in particularly to support the neighborhood as well as to conserve the environment, as we strongly 
believe that the company will grow constantly and sustainably only when social at large is peaceful and environment 
is sustainable. The company believes that the contributions to society may not necessarily spend a lot of money at each 
time but rather do it on a constant basis and compatible with the company’s resources as well as get every employee 
of the company involved. The company also believes that good corporate social responsibility programs should have 
interaction between the givers and the receivers sothat the program can proceed smoothly and sustainably. The company 
has provided contributions to communities near the company and its facilities and the communities involved with the 
company’s business. For the communities further away, the company has provide appropriate contributions to schools 
and temples etc. With regard to the environment, not only the company has provided contributions in various forms to 
conserve and restore the environment, but has also implemented measures to prevent the environmental pollution or 
reduce the environmental pollution by designing the products that used materials friendly to environment and recyclable 
materials.

SET AWARDS 
2008, 2010

นโยบ�ยสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุป
Financial Highlight

 *  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลหุ้นละ 0.3357 บาท
**  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2557

รายได้จากการขาย
Revenue from Sale & 
Rendering of Service

2,259.72

90.03

1,761.69

2555
2012

2555
2012

2555
2012

กำาไรสำาหรับปี
Profit for the Year

สินทรัพย์รวม
Total Assets

2554
2011

2,017.22

2,457.58

2556
2013

2554
2011

71.88

143.40

2556
2013

2554
2011

1,597.52

1,615.54

2556
2013

หน่วย  : ล้านบาท 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้รวม 

กำาไรสำาหรับป ี

สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย  : บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (ต่อหุ้น)

กำาไรต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อหุ้น) 

สินทรัพย์รวมต่อหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนกำาไรสำาหรับปีต่อรายได้รวม

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

Unit : Million Baht  

Revenue from Sale & Service

Total Revenue  

Profit for the Year

Total Assets  

Shareholders’ Equity

Unit : Baht

Par Value

Earning Per Share

Dividend Per Share

Total Assets Per Share

Shareholders’ Equity per Share 
 

Financial Ratio

Profit Margin

Gross Profit Margin

Profit / Total Assets

Profit / Shareholders’ Equity

Debt / Equity  

2,259.72
2,274.23

 90.03
1,761.69

617.29 

 
5.00

 1.78
0.70  

34.25 
12.00

 

3.96%
25.74%
5.36%

15.90%
1.85 : 1

2,457.58
2,468.83
 143.40

1,615.54
791.02 

 
5.00
 2.48
1.70  

34.26 
13.24

 

5.80%
29.25%
7.53%

20.37%
1.59 : 1

2,017.22
2,024.44

 71.88
1,597.52

515.01 

 
5.00
 1.57
0.57  

34.85 
11.24

 

3.55%
25.99%
5.06%

14.37%
2.10 : 1

งบก�รเงินรวม  Consolidated Financial Statements

2556  2013 2555  2012 2554  2011
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
Report from Board of Director

         ในปี 2556 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รรวม 2,457 ล้�นบ�ท
เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 9% เป็นผลจ�กก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องของก�รก่อสร้�ง
และก�รปรับปรุงศูนย์ก�รค้� ซุปเปอร์สโตร์ โชว์รูม และร้�นค้�ย่อย รวมถึงก�รก่อ
สร้�งอ�ค�รสำ�นักง�นและโรงง�นอุตส�หกรรมได้ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส่วนก�รค้�ส่งและ
ค้�ปลีกได้ปรับตัวดีขึ้นด้วย แม้ก�รส่งออกจะอ่อนตัวลงบ้�งก็ต�ม  ในปี 2556 
สัดส่วนร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรใหม่ได้ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเป็น 23% จ�กปีก่อนหน้�ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 14% ส่งผลให้บริษัทมีอัตร�กำ�ไร
เบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 29% จ�กปีก่อนหน้�ซึ่งมีอัตร�กำ�ไรเบื้องต้น 25% ทำ�ให้ในปี 
2556 บริษัทมีกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม 140.0 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 56%
     ในปี 2557 บริษัทเชื่อว่�ผลิตภัณฑ์ LED จะขย�ยตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่�ง
ต่อเนื่องและค�ดว่�สัดส่วนร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ LED จะเพิ่มขึ้นถึง 35% ในปีนี้  
บริษัทจะยังคงรักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ด้�นง�นโครงก�ร และจะเริ่มบุกตล�ดด้�นง�น
ค้�ส่งและค้�ปลีกอย่�งจริงจังเพร�ะปัจจุบันบริษัทส�ม�รถผลิตหลอด LED ที่มี
คุณภ�พและร�ค�ส�ม�รถแข่งขันได้ดีในตล�ด จึงได้จัดสรรเงินจำ�นวนหนึ่งเพื่อ
ทำ�ก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์หลอด LED ของบริษัทให้เป็นที่นิยมแพร่หล�ยของ
ลูกค้�กลุ่มอุปโภคบริโภค และเชื่อว่�บริษัทจะส�ม�รถเพิ่มส่วนแบ่งตล�ดและเป็น
ผู้นำ�ตล�ดในด้�นนี้ได้ต่อไป นอกจ�กนี้บริษัทจะเพิ่มจำ�นวนโชว์รูมเพื่อขย�ยช่อง
ท�งค้�ปลีกให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น และเชื่อว่�ปี 2557 จะเป็นปีที่
บริษัทประสบคว�มสำ�เร็จสูงอีกปีหนึ่ง
     คณะกรรมก�รบริษัทใคร่ขอถือโอก�สน้ีขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่�นที่ให้คว�มเชื่อมั่นกับบริษัทด้วยดีเสมอม�และยืนยันว่�จะดำ�เนินง�นด้วย
คว�มซื่อสัตย์ รอบคอบ มีคว�มโปร่งใส ตลอดจนจะบริห�รง�นต�มหลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ีดี นอกจ�กน้ีบริษัทจะใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้�ง อีกท้ังจะตระหนัก
ในก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม เพร�ะบริษัทเชื่อว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อก�รดำ�เนินง�นจะส่งเสริมให้บริษัทส�ม�รถเติบโตได้อย่�งมั่น
คงและยั่งยืน

น�ยปกรณ์  บริม�สพร
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

น�ยยงค์  ทรัพย์ทวยชน
ประธ�นกรรมก�ร
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          In 2013, total revenue from sales and rendering of services was 2,457 million 
Baht, an increase of 9% from a year earlier due to the continued expansion in 
construction and renovation of department store, super store, showroom and retail 
store, as well as the increased construction of office building and manufacturing 
factory, in addition wholesale and retail sale had also improved, despite weaker 
sale from export. In 2013, the proportion of revenue from LED products was 23% 
as opposed to only 14% a year earlier, as a result the gross profit margin was 
improved from 25% a year earlier to 29% this year. Consequently, the company 
had registered comprehensive income of 140.0 million Baht for the year 2013, an 
increase of 56% from a year earlier.

          In the year 2014, the company believe that LED products will continue to 
expand rapidly and is expected that the proportion of revenue from LED products 
will increase to 35%. The company will continue to maintain it’s leadership in 
the project business, and will start to seriously penetrate into the wholesale and 
retail business because the company can now manufacture LED lamps with good 
quality and at a competitive price. The company has therefore allocated an amount 
of fund for advertising and promotion of LED lamps so that it will be known and 
widely accepted by the consumers. As a result, the company can increase it’s 
market share and become the leader in the business. In addition, the company 
will expand it’s retail business to be more efficient and to have better coverage 
by increasing the number of showroom. The company believe that 2014 will be 
another good and successful year.

          The Board of Directors would like to take this opportunity to thank all the 
shareholders and stakeholders who have always provided good support to the 
company, and wish to confirm that the Board will manage the company with 
integrity, due care and transparency, in accordance with the good corporate 
governance. In addition, the company realizes the role of social responsibility and 
to provide support to the neighborhood  as well as to conserve the environment, 
because the company believe that to operate business under social and environment 
that favourable to business will enable the company to grow constantly and sustainably.

Mr. Pakorn Borimasporn
Chief Executive Officer

Mr. Yong Suptuaychone
Chairman

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
Report from Board of Director
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พรอมเมน�ด� รีสอร์ท มอลล์, เชียงใหม่
Promenada Resort Mall, Chiang Mai



Board of Director
คณะกรรมการบร�ษัท

Executive Committee
คณะกรรมการบร�หาร

Chief Executive Officer
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

Investor Relations & 
Corporate Communication Office

สำนักผูลงทุนสัมพันธและ

สื่อสารองคกร

Marketing Department
ฝายการตลาด

Industrial & Commercial
สวนขายโครงการ

Energy
สวนขายพลังงาน

Export
สวนขายตางประเทศ

General Project
สวนขายโครงการทั�วไป

Goverment & 
Special Customer

สวนขายราชการและลูกคาพ�เศษ

Retail
สวนโมเดิรนเทรดและโชวรูม

Wholesales
สวนขายสง

MIS & Logistics 
Department

ฝายสารสนเทศและโลจ�สติกส

Account & Finance
Department

ฝายบัญช�และการเง�น

HR & Admin Department
ฝายทรัพยากรบุคคล
และบร�หารทั�วไป

Business Development
Department

ฝายพัฒนาธุรกิจ

Product Department
ฝายผลิตภัณฑ

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Internal Audit Office
สำนักผูตรวจสอบภายใน

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Corporate Governance and 
Nomination Committee

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและสรรหา

IC GS GP EN WS RT EP

โครงสร้�งก�รบริห�ร
Organization Chart
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น�ยยงค์  ทรัพย์ทวยชน  
ประธ�นกรรมก�ร

Mr. Yong Suptuaychone 
Chairman
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Board of Director
คณะกรรมก�ร

ตำ�แหน่งในบริษัท ประธ�นกรรมก�ร
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   81  ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรี คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประวัติก�รทำ�ง�น
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2532 – ปัจจุบัน  - ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท เซค่ันโฮมรีสอร์ท จำ�กัด
ประวัติก�รทำ�ผิดกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม�  :  ไม่มี
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท  ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
10,112,818 หุ้น (16.92%)

Position  Chairman
Nationality Thai
Age  81 years
Education 
- Bachelor of Economics Thammasat University
Experience 
24 August 2004 – Present - Chairman, 
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
1989 – Present  - Chairman, 
  Second Home Resort Co., Ltd.
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 ) : 
10,112,818 Shares (16.92%)



น�ยปกรณ์  บริม�สพร  
กรรมก�รบริห�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mr. Pakorn Borimasporn
Director / Chief Executive Officer
Authorized Director
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รบริห�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร
  กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   66 ปี
ก�รศึกษ� 
- ปริญญ�โท วิศวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้�  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท(DCP) รุ่น17
- วตท. รุ่น 3
- EDP รุ่น 1
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
2540 – ปัจจุบัน  - กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  บริษัท เนช่ัน มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
2547 - ปัจจุบัน  - ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�ร
  ตรวจสอบบริษัท พรพรหมเมททอล จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
23 เมษ�ยน 2553 – ปัจจุบัน - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
15 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
  บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด
ประวัติก�รทำ�ผิดกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม�  : ไม่มี
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท  ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
8,112,143 หุ้น (13.58%) 

Position       Executive Director / Chief Executive Officer 
  Authorized Director
Nationality    Thai
Age        66 years 
Education  
- Master of Electrical Engineering Chulalongkorn University
- Bachelor  Electrical Engineering Chulalongkorn University
Training
- DCP 17
- CMA 3
- EDP 1
Experience 
24 August 2004 - Present   - Director, Chief Executive Officer
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
23 April 2010 – Present - Chief Executive Officer ,
  L&E Solid State Co., Ltd.
15 January 1992 – Present - Chief Executive Officer,
  L&E Manufacturing Co., Ltd.
1993 – Present  - Independent Director, Chairman of 
  the Audit Committee Nation Multimedia Group
  Public Company Limited.
2004 – Present  - Chairman, Chairman of the Audit 
  Committee  Pornprom Metal Public Co., Ltd.
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 ) : 
8,112,143 Shares (13.58%)



น�ยสิทธิชัย  ไกรสิทธิศิรินทร 
กรรมก�ร        

Mr. Sitthichai Kraisithisirin  
Director          
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�ร
สัญช�ติ  ไทย                     
อ�ยุ  68  ปี
ก�รศึกษ� 
- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
- ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท(DCP) รุ่น 5
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�ร 
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์  จำ�กัด (มห�ชน)
2520 – ปัจจุบัน  - กรรมก�ร
  บริษัท สุรพลฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - 
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� :  ไม่มี
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม  2556 ) : 
1,351,499 หุ้น (2.26%)

Position  Director
Nationality Thai
Age  68 years
Education
- Master of Business Administration Chulalongkorn University
- Bachelor of Law Chulalongkorn University
Training
- DCP 5
Experience
24 August 2004 – Present - Director, 
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
1977 – Present  - Director, 
  Surapon Food Public Co., Ltd.
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 ) : 
1,351,499 Shares (2.26%)



น�งกัลย�รัตน์  สุริยสัตย์  
กรรมก�ร      

Mrs. Kalayarat Suriyasat 
Director      
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�ร
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   54  ปี
ก�รศึกษ�  
M.A. – Georgetown University Washington, D.C., U.S.A.
B.A. – Wellesley College, Mass., U.S.A.
ประวัติก�รทำ�ง�น
2528 – 2532 - ธน�ค�รกรุงเทพ
2525 – 2528 - ธน�ค�รโลก, สหรัฐอเมริก� 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รบริษัท 
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2538 – ปัจจุบัน  - ผู้ช่วยประธ�นกรรมก�ร
  บริษัท ไทยโตชิบ� ไลท์ต้ิง จำ�กัด
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท (ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556) : ไม่มี

Position  Director
Nationality Thai
Age  54 years
Education
M.A. – Georgetown University Washington, D.C., U.S.A.
B.A. – Wellesley College, Mass., U.S.A.
Experience
24 August 2004 – Present - Director,
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
1995 – Present  - Assistant to Chairperson,
  Thai Toshiba Lighting Co.,Ltd.
1985 – 1989  - Bangkok Bank
1982 – 1985  - The World Bank, U.S.A.
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 )  : 
None



น�ยอนันต์  กิตติวิทย�กุล  
กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รผู้จัดก�ร
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mr. Anant Kittivittayakul  
Director / Managing Director
Authorized Director
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รบริห�ร
  กรรมก�รผู้จัดก�ร
  กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   57 ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้�  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท(DCP) รุ่น53
- EDP  รุ่น 4
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รบริษัท และ กรรมก�รผู้จัดก�ร
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
15 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท
  บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด
23 เมษ�ยน 2553 – ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท
  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
27 มีน�คม 2557 – ปัจจุบัน - น�ยกสม�คม สม�คมช่�งเหม�และเคร่ืองกลไทย
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท (  ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
2,028,203 หุ้น (3.39%)

Position  Executive Director 
  Managing Director 
  Authorized Director
Nationality Thai
Age  57 years
Education 
- Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University
Training
- DCP 53
- EDP 4
Experience
15 January 1992 – Present - Director, 
  L&E Manufacturing Co.,Ltd.
24 August 2004 – Present - Director, Managing Director 
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
23 April 2010 – Present - Director, 
  L&E Solid State Co.,Ltd.
27 March 2014 – Present - President,
  Thai Electrical & Mechanical Contractors Association
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company (as of 27 December 2013) : 
2,028,203 Shares (3.39%)



น�งนภ�พร  วิมลอนุพงษ์  
กรรมก�รบริห�ร / รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mrs. Napaporn Vimonanupong   
Director / Deputy Managing Director
Corporate Governance and Nomination 
Committee
Authorized Director
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รบริห�ร / รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
  กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ
  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยส�รสนเทศและโลจิสติกส์
สัญช�ติ  ไทย
อ�ยุ  50 ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท(DCP) รุ่น108
- Directors Accreditation Program  รุ่น 13/2547
- DAP รุ่น 19
- RNG รุ่น 5/2556
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รบริห�ร และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร
   - กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
15 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท
  บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด
23 เมษ�ยน 2553 – ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท
  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
2,789,741 หุ้น (4.67%)

Position  Executive Director
  Deputy Managing Director Corporate Governance
  and Nomination Committee / Authorized Director
Nationality Thai
Age  50  years
Education  
- Bachelor of Science Chulalongkorn University
Training 
- DAP 19
- DCP 108
- RNG  5/2013
Experience
15 January 1992 – Present - Director, 
  L&E Manufacturing Co.,Ltd.
24 August 2004 – Present - Director, Deputy Managing Director
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
23 April 2010 – Present - Director, 
  L&E Solid State Co.,Ltd.
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company (as of 27 December 2013) : 
 2,789,741 Shares (4.67%)



น�ยกฤษด�  ทรัพย์ทวยชน  
กรรมก�รบริห�ร 
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mr. Gritsada Suptuaychone 
Director
Authorized Director
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รบริห�ร
  กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ
สัญช�ติ  ไทย                     
อ�ยุ  48  ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� 
เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 120
- Directors Accreditation Program  รุ่น 19
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รบริห�ร
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2540 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รผู้จัดก�ร
  บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด
2553 - ปัจจุบัน - กรรมก�รบริห�ร
  บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
2553 – ปัจจุบัน - เลข�ธิก�ร กลุ่มอุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ 
  สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
2554 – ปัจจุบัน - เลข�ธิก�ร สม�คมอุตส�หกรรมไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ 
  และโทรคมน�คมไทย
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะเวล� 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท  ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
1,140,774 Shares (1.91%)

Position  Executive Director
  Authorized Director
Nationality Thai
Age   48 years  
Education     
- Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s lnstitute of 
Technology Ladkrabang
Trainings
- DAP 19
- DCP 120 
Experience
24 August 2004 - Present -  Director, 
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
23 April 2010 – Present - Director, 
  L&E Solid State Co.,Ltd.
15 January 1992 – Present - Managing Director, 
  L&E Manufacturing Co.,Ltd.
2010 – Present - Secretary General, The Electrical, 
  Electronics and Allied Industries Club (EEAIC)
2011 – Present - Secretary General, Thai Electrical, 
  Electronics and  Telecommunication Industries  
  Association (TETA)
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company (as of 27 December 2013) : 
1,140,774 Shares (1.91%) 



น�ยอุทิศ  จันทร์เจนจบ 
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

Mr. Utis Chanchenchop   
Independent Director
Chairman of the Audit Committee
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รอิสระ และ
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   76  ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรีไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ สถ�บันร�ชภัฎพระนคร
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท(DCP) รุ่น119
- Directors Accreditation Program  รุ่น 13/2547
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน - น�ยกสม�คมไฟฟ้�แสงสว่�งแห่งประเทศไทย
2553 – ปัจจุบัน - ประธ�นชมรมพนักง�นเกษียณอ�ยุ
  สโมสรก�รไฟฟ้�นครหลวง
2520 – 2540 - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดก�รทรัพย์สินและบริก�รภ�ยใน
  ก�รไฟฟ้�นครหลวง
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะเวล� 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท  ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
87,178 หุ้น  (0.15%)

Position  Independent Director
  Chairman of the Audit Committee
Nationality Thai
Age   76 years  

Education  
- Bachelor of Electrical Engineering Rajabhat Phanakhon Institute
Training
- DAP 13
- DCP 119
Experience
24 August 2004 – Present  - Chairman of the Audit Committee
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd. 
2004 - Present  - President, TIEA
2010 - Present  - Chairman Retired Employees 
  Metropolitan Electricity Authority Club
1977 – 1997  - Director of Property and General 
  Services Department Metropolitan Electricity Authority
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company (as of 27 December 2013) : 
87,178 Shares (0.15%)



น�ยบุญเลิศ  ขอเจริญพร  
กรรมก�รตรวจสอบ
ประธ�นกรรมก�ร กำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�

Mr.Boonlert Khawcharoenporn  
Independent Director / Audit Committee
Chairman of Corporate Governance and 
Nomination Committee
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ
  ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
สัญช�ติ  ไทย
อ�ยุ  70  ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้�  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท(DCP) รุ่น108
- Directors Accreditation Program  รุ่น 13/2547
- RNG รุ่น 5/2556
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รตรวจสอบ
   - ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
2553 - ปัจจุบัน  - กรรมก�รตรวจสอบ
  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- รองผู้ว่�ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
ประวัติก�รทำ�ผิดกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม�  : ไม่มี
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : ไม่มี

Position  Independent Director
  Audit Committee / Chairman of Corporate 
  Governance and Nomination Committee
Nationality Thai
Age  70  years  
Education
- Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University
Training
- DAP 13
- DCP 108  
- RNG  5/2013
Experience
24 August 2004 – Present - Chairman of Corporate Governance 
  and Nomination Committee
   - Audit Committee, 
  Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
2010 – Present  - Audit Committee, 
  Asian Insulators Public Co.,Ltd.
1966 – 2003  - Vice Governor, 
  The Provincial Electricity Authority
Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 ) : None



น�งเรณู  บัวเกิด   
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�

Mrs. Renu Buakird 
Independent Director / Audit Committee
Corporate Governance and Nomination 
Committee
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ
  กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   73  ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�โท  MBA Lincon University, USA
- ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศ�สตร์ก�รบัญชี  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประวัติก�รอบรม
- Directors Accreditation Program  รุ่น 13/2547
- RNG รุ่น 5/2556
ประวัติก�รทำ�ง�น  
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
24 สิงห�คม 2547 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รตรวจสอบ
   - กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2512 – 2544  - ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
  บริษัท ไทยโตชิบ�อุตส�หกรรม จำ�กัด
ประวัติก�รทำ�ผิดกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� :  ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท ( ณ วันท่ี  27 ธันว�คม 2556 ) : 
43,588 หุ้น (0.07%)

Position  Independent Director
  Audit Committee / Corporate Governance 
  and Nomination Committee
Nationality Thai
Age  73 years
Education  
- Master of Business Administration Lincon University, U.S.A.
- Bachelor of Accounting Thammasat University
Training
- DAP 13
- RNG  5/2013
Experience
24 August 2004 – Present - Audit Committee,
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
1969 – 2001  - Executive Accounting & Finance  Manager
  Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.
Criminal records during the past 10 years :   None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 ) : 
43,588  Shares (0.07%)



น�ยศุภชัย วัฒน�งกูร 
กรรมก�รอิสระ

Mr. Supachai Watanangura  
Independent Director
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ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมก�รอิสระ 
สัญช�ติ   ไทย
อ�ยุ   69  ปี
ก�รศึกษ�  
- วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยเซอร์เรย์ อังกฤษ
- วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยแครนฟิลด์ อังกฤษ
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตรบทบ�ทหน้�ท่ีและทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP)  รุ่น 54
- EDP รุ่น 5
- DAP รุ่น 13/2547
ประวัติก�รทำ�ง�น 
กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
2552 - ปัจจุบัน   - กรรมก�รอิสระ 
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รท่ีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน   - ประธ�นกิตติมศักด์ิกลุ่มอุตส�หกรรมปิโตรเคมี
  สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
  - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
  บริษัท แอร์พอร์ต เนอสซ่ิงโฮม จำ�กัด
  - กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร
  อุตส�หกรรมพัฒน�มูลนิธิ
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556) : ไม่มี

Position  Independent Director 
Nationality Thai
Age  69  years
Education  
- MSc. In Welding Technology from
- Craneld University Bedfordshire, England
Training
- DCP 54
- EDP 5
- DAP 13/2004
Experience 
2009 – Present - Independent Director,
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
  - Honorary Chairman of Petrochemical Industry 
  Club,The Federation of Thai Industry
  - Advisor to Thai Plastic and Chemicals Public 
  Company Limited
  - Chairman of Airport Nursing Home Co., Ltd.
  - Director for Executive Director Foundation 
  Industrial Development

Criminal records during the past 10 years        : None
Shareholding in the Company ( as of 27 December 2013 ) : None



น�งจิตรลด� จริยวิทย�นนท์  
เลข�นุก�รบริษัท 
ผู้จัดก�รสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์
และสื่อส�รองค์กร

Mrs. Chitlada Jariyavidyanont
Company Secretary
Manager Investor Relation & 
Coporate Communication
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ตำ�แหน่งในบริษัท เลข�นุก�รบริษัท
  ผู้จัดก�รสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์และส่ือส�รองค์กร
สัญช�ติ  ไทย
อ�ยุ  36  ปี
ก�รศึกษ�  
- ปริญญ�โท ก�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
- ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจระหว่�งประเทศ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
ประวัติก�รอบรม
- หลักสูตร FPCS 25
ประวัติก�รทำ�ง�น
1 ตุล�คม 2547 – ปัจจุบัน   -  เลข�นุก�รบริษัท
   - ผู้จัดก�รสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์และส่ือส�รองค์กร
  บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ย ในระยะ 10 ปี ท่ีผ่�นม� : ไม่มี 
จำ�นวนหุ้นท่ีถือครองในบริษัท  ( ณ วันท่ี 27 ธันว�คม 2556 ) : 
5,632 หุ้น  (0.01%)

Position  Company Secretary
  Manager of Investor Relation & Coporate 
  Communications
Nationality Thai
Age  36 years  
Education  
- Master Degree : MPPM (NIDA)
- Bachelor Degree of Business Administrative (UTCC)
Trainings
- FPCS 25 Fundamental Practice for Corporate Secretary Thai Listed
- Companies  Association 23-31 July 2012
Experience
1 October 2004 - Present -  Company Secretary
   Lighting & Equipment Public Co.,Ltd.
   - Manager of Investor Relation & 
   Coporate Communications

Criminal records during the past 10 years :  None
Shareholding in the Company (as of 27 December 2013) : 
5,632 Shares  (0.01%)



น�ยปกรณ์  บริม�สพร  อ�ยุ 66 ปี
กรรมก�รบริห�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mr. Pakorn Borimasporn  Age 66
Director / Chief Executive Officer
Authorized Director

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 13.58%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�โท วิศวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
   - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รอบรม  - DCP รุ่น 17 / วตท. รุ่น 3 / EDP รุ่น 1
ประวัติก�รทำ�ง�น 
24 สิงห�คม 2547-ปัจจุบัน - กรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
23 เมษ�ยน 2553-ปัจจุบัน - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
15 มกร�คม 2535-ปัจจุบัน - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด
2540-ปัจจุบัน  - กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
2547-ปัจจุบัน  - ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท พรพรหมเมททอล จำ�กัด (มห�ชน)

Shareholding : 13.58%
Education  - Master of Electrical Engineering Chulalongkorn University
   - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University
Training   - DCP 17 / CMA 3 / EDP 1
Experience
24 August 2004-Present - Director, Chief Executive OfficerLighting & Equipment Public Co., Ltd.
23 April 2010-Present - Chief Executive Officer L&E Solid State Co., Ltd.
15 January 1992-Present - Chief Executive Officer L&E Manufacturing Co., Ltd.
1993-Present  - Independent Director, Chairman of the Audit Committee Nation Multimedia Group 
      Public Company Limited.
2004-Present  - Chairman, Chairman of the Audit Committee Pornprom Metal Public Co., Ltd.
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คณะผู้บริห�ร
Management Committee

น�ยอนันต์  กิตติวิทย�กุล  อ�ยุ 57 ปี
กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รผู้จัดก�ร
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mr. Anant Kittivittayakul  Age 57
Director / Managing Director
Authorized Director

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 3.39%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รอบรม  - DCP รุ่น 53 / EDP รุ่น 4
ประวัติก�รทำ�ง�น 
24 สิงห�คม 2547-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท และ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
23 เมษ�ยน 2553-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัทบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
15 มกร�คม 2535-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัทบริษัท แอล แอนด์อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด

Shareholding : 3.39%
Education  - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University
Training   - DCP 53 / EDP 4
Experience 
4 August 2004-Present - Director, Managing Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
23 April 2010-Present - Director, L&E Solid State Co., Ltd.
15 January 1992-Present - Director, L&E Manufacturing Co., Ltd.
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น�งนภ�พร  วิมลอนุพงษ์  อ�ยุ 50 ปี
กรรมก�รบริห�ร / รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mrs. Napaporn Vimonanupong  Age 50 
Director / Deputy Managing Director
Corporate Governance and Nomination 
Committee
Authorized Director

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 4.67%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รอบรม  - DAP รุ่น 19 / DCP รุ่น 108 / RNG 5/2013
ประวัติก�รทำ�ง�น 
24 สิงห�คม 2547-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท และ รองกรรมก�รผู้จัดก�รกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
     บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
23 เมษ�ยน 2553-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
15 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด

Shareholding : 4.67%
Education  - Bachelor of Science Chulalongkorn University
Training   - DAP 19 / DCP 108 / RNG 5/2013
Experience  
24 August 2004-Present - Director, Deputy Managing Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
23 April 2010-Present - Director L&E Solid State Co., Ltd.
15 January 1992-Present - Director, L&E Manufacturing Co., Ltd.
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น�ยกฤษด�  ทรัพย์ทวยชน  อ�ยุ 48 ปี
กรรมก�รบริห�ร 
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

Mr. Gritsada Suptuaychone  Age 48
Director
Authorized Director

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 1.91%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
ก�รอบรม  - DAP รุ่น 19 / DCP รุ่น 120
ประวัติก�รทำ�ง�น 
24 สิงห�คม 2547-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
23 เมษ�ยน 2553-ปัจจุบัน - กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
15 มกร�คม 2535-ปัจจุบัน - กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำ�กัด
2553-ปัจจุบัน  - เลข�ธิก�รกลุ่ม อุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

Shareholding : 1.91%
Education   - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Training   - DAP 19 / DCP 120
Experience 
24 August 2004-Present - Director, Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
23 April 2010-Present - Director L&E Solid State Co., Ltd.
15 January 1992-Present - Managing Director, L&E Manufacturing Co., Ltd.
2010 - Present  - Secretary of Electrical Electronics & Allied Industry Club, The Federation of Thai Industries
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สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  0.19%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้�สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
ประวัติก�รทำ�ง�น 
16 กันย�ยน 2537-ปัจจุบัน - ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจบริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Shareholding  0.19%
Education  - Bachelor of Electrical EngineeringKing Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Experience 
16 September 1944-Present - Executive Business Development Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

น�ยอนรรฆ  ซื่อยิ่งก�ญจน์ อ�ยุ 50 ปี
ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ

Mr. Anak  Sueyingkarn  Age 50
Executive Business Development 
Director
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สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  0.19%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้� ธนบุรี
   - ปริญญ�โท ก�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
ประวัติก�รทำ�ง�น 
1 เมษ�ยน 2536-ปัจจุบัน - ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รตล�ดบริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Shareholding  0.19%
Education  - Bachelor of Electrical EngineeringKing Mongkut’s University of Technology Thonburi
   - Master Degree : MPPM (NIDA)
Experience  
1 April 1993-Present - Executive Marketing DirectorLighting & Equipment Public Co., Ltd.

น�ยสิริพงศ์  ธิติธนพงศ์ อ�ยุ 46 ปี
ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยก�รตล�ด

Mr. Siriphong Thititanaphong Age 46
Executive Marketing Director 
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สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  0.19%
ก�รศึกษ�   - ปริญญ�ตรี พ�ณิชย์ศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประวัติก�รทำ�ง�น 
23 กุมภ�พันธ์ 2538-ปัจจุบัน  - ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชีและก�รเงินบริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Shareholding  0.19%
Education   - Bachelor of Accounting Thammasat University
Experience  
23 February 1995-Present - Executive Accounting & Finance Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

น.ส.พรรณมน ศรีรัตนมงคล  อ�ยุ 47 ปี
ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

Miss Punyamon Sriratanamongkol Age 47 
Executive Accounting & Finance Director
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สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  0.19%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
ประวัติก�รทำ�ง�น 
1 กรกฎ�คม 2536-ปัจจุบัน - ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยผลิตภัณฑ์บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Shareholding  0.19%
Education  - Bachelor of Electrical Engineering King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Experience  
1 July 1993-Present - Executive Product Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

น�ยสุช�ติ  ศิษย์โรจนฤทธิ์ อ�ยุ 46 ปี
ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยผลิตภัณฑ์

Mr. Suchart Sidrojanarith  Age 46 
Executive Product Director

36
Management Committee



สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  0.10%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�โท University of Illinois at Urbana Champaign
   - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รทำ�ง�น 
1 มีน�คม 2545-ปัจจุบัน - ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยผลิตภัณฑ์ LED บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
2553-ปัจจุบัน  - กรรมก�รบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด

Shareholding  0.10%
Education  - Master Degree from University of Illinois at Urbana Champaign
   - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University
Experience  
1 March 2002-Present - LED-Product Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
2010-Present  - Director, L&E Solid State Co., Ltd.

น�ยพงศกร อู่วุฒิพงษ์  อ�ยุ 40 ปี 
ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยผลิตภัณฑ์ LED

Mr. Pongskorn Ouvuthipong  Age 40
LED-Product Director
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สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  0.10%
ก�รศึกษ�  - ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   - ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติก�รทำ�ง�น 
1 พฤกษภ�คม 2543-ปัจจุบัน- ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและบริห�รท่ัวไป บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

Shareholding  0.10%
Education  - Master Degree : MBA Thammasart University
   - Bachelor of Electrical Engineering Chulalongkorn University
Experience  
1 May 2001-Present - HR & Administration Director Lighting & Equipment Public Co., Ltd.

น�ยปรีช� เตชทิพ�กร  อ�ยุ 46 ปี 
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
และบริห�รทั่วไป

Mr. Preecha Tachatipakorn  Age 46
HR & Administration Director
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สรุปผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ปี 2556
Performance Highlight for 2013

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ�, อุบลร�ชธ�นี
Central Plaza, Ubon Ratchhathani

ร้�น Animal house, กรุงเทพฯ
Animal house, Bangkok

สย�มพ�ร�กอน, กรุงเทพฯ
Siam Paragon, Bangkok
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สย�มเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ
Siamcenter, Bangkok

ร้�น Ari Football Concept Store, กรุงเทพฯ
Ari Football Concept Store, Bangkok

ร้�น Big Camera,
Big Camera,
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สรุปผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ปี 2556
Performance Highlight for 2013

คิดส์ซ�เนีย, กรุงเทพ
Kidzania, Bangkok

ห้�งสรรพสินค้�โรบินสัน, ลำ�ป�ง
Robinson Department Store, Lampang
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โรงแรมโฟโต้, ภูเก็ต
Foto Hotel, Phuket

เกตเวย์, กรุงเทพฯ
Gateway, Bangkok

Phothalai Leisure Park, กรุงเทพฯ
Phothalai Leisure Park, Bangkok 42
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คิง เพ�เวอร์ ศรีว�รี คอมเพล็กซ์, สมุทรปร�ก�ร
King Power Srivaree Complex, Samutprakarn

สน�มกอล์ฟกองทัพบก, กรุงเทพฯ
Royal Thai Army Golf Course, Bangkok

ธน�ค�รธนช�ต, กรุงเทพฯ
Thanachart Bank, Bangkok
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NK Auto Import, กรุงเทพฯ
NK Auto Import, Bangkok

ฟ�ร์มพลังง�นแสงอ�ทิตย์
Solar Farm, 

บริษัท BJC Graphic System Co.,Ltd., กรุงเทพฯ
BJC Graphic System Co.,Ltd., Bangkok

ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยร�ชดำ�เนิน, กรุงเทพฯ
Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน, กรุงเทพ
Grand Mercure Fortune hotel, Bangkok
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กิจกรรมของบริษัท ปี 2556
Major Activities for 2013

PEA และ L&E ร่วมลงน�มในสัญญ�ซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังง�นประเภท แอลอีดี (LED) ภ�ยในสำ�

นักง�นใหญ่ PEA จำ�นวน 5,000 หลอด 

PEA between L&E are Signing Contract Ceremony about LED Tube 5,000 sets at PEA conference, 

Head office.

ชมรมช่�งเทศบ�ลแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�รผู้ปฏิบัติง�นด้�นช่�ง พ.ศ. 2556 

Attend the”The 2013 Municipal Public Works Association of Thailand” Seminar and Exhibition.

“The 7th LUXPACIFICA 2013” บ.L&E ได้เข้�ร่วมประชุมและออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้�น

แสงสว่�งระดับน�น�ช�ติ จัดโดยสม�คมไฟฟ้�แสงสว่�งแห่งประเทศไทยร่วมกับมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี ภ�ยในง�นมีนักวิช�ก�ร สถ�บันก�รศึกษ� นักออกแบบ และผู้

ประกอบก�รม�ร่วมแลกเปลี่ยนคว�มรู้ด้�นแสงสว่�ง

คุณกฤษด� ทรัพย์ทวยชน และ สม�คมอุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมน�คมไทย ได้มอบทุน

ก�รศึกษ�ให้แก่เด็กๆ โรงเรียนบ้�นซับบอน และสนับสนุนของร�งวัลแก่ผู้โชคดี ระหว่�งท�งกิจกรรมแรลลี่กระชับ

มิตร ครั้งที่ 12 

Mr.Gritsada Suptuaychone with THE THAI ELECTRICAL ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION 

INDUSTRIES ASSOCIATION are dominated to Ban Subborn school in the 12th Rally activity.

คุณอนันต์ กิตติวิทย�กุล L&E MD ร่วมง�น maiA CEO. & MD meeting 

ง�น Opportunity Day เมื่อวันที่ 19 มีน�คม 2556 ณ ห้องประชุมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

December 26, 2012

January 30, 2013

March 8, 2013

January 26, 2013

February 27, 2013

March 19, 2013

Attend the”The 7th LUXPACIFICA 2013” Seminar and Exhibition.

Mr.Anant Kittivittayakul attend the maiA CEO. & MD meeting

The “Opportunity Day” business performance presentation at room 1101, the Stock Exchange 

of Thailand building. 
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กิจกรรมของบริษัท ปี 2556
Major Activities for 2013
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คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ยเรื่องก�รเลือกใช้หลอดไฟและดวงโคม 

พร้อมพ�ชม Showroom L&E  ให้แก่นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ศิลป�กร

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ยเรื่องพื้นฐ�นก�รส่องสว่�ง พร้อม

พ�ชม Showroom L&E  ให้แก่อ�จ�รย์และนักศึกษ�ภ�ควิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ หลักสูตรน�น�ช�ติ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (จำ�นวน 17 ท่�น)

ง�น LED Expo 2013 ที่เมืองทองธ�นี

คุณปกรณ์ บริม�สพร ร่วมง�นเสวน� อสังห�ริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ผ่�นร�ยก�ร Money Talk@Set

แผนก Export ได้ไปร่วมออกบูธที่ง�น Global Engineering Myanmar 2013 

L&Eร่วมง�น TEMCA SEMINAR & EXHIBITION 2013 ครั้งที่ 29 จัดโดยสม�คมช่�งเหม�ไฟฟ้�และ

เครื่องกลไทย ณ ห้องพีช C/D ศูนย์ก�รประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทย� 

August 30, 2013

July 2, 2013

May 23, 2013

June 2, 2013

June 13, 2013

August 16, 2013

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the Student 

from Architech Faculty (Master Program),Silapakorn University.

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the Student 

from Architech Faculty (International Program), Chulalongkorn University.

Attend the” LED EXPO 2013” Seminar and Exhibition.

Mr.Pakorn Borimasporn, attend the” Money Talk at SET in the topic real property and 

accommodation business” Seminar and Exhibition.

L&E Export Department Attend the ” Global Engineering Myanmar 2013 “ Seminar and 

Exhibition.

Attend the 29th Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA) Seminar and 

Exhibition. At Ambassador city Jomthien Pattaya.
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คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ยเรื่องระบบต่�งๆในระบบไฟฟ้� พร้อม

พ�ชม Showroom L&E ให้แก่นักศึกษ�จ�กภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศ�สตร์  

ชั้นปี่ที 3  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the Student 

from Engineer Faculty,KMUTNB. 

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ได้จัดสัมมน�หัวข้อ “Lighting for green building” ให้กับ 

บริษัท ไทยโอบ�ย�ชิ 

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on “Lighting for green building” to THAI 

OBAYASHI  Officers.

บริษัท Mitsubishi Elevator & Escalator ได้เข้�ฟังบรรย�ยเกี่ยวกับ LED Technology ที่โรงง�น LEM/

LES และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติก�รทดสอบ กระบวนก�รผลิตโคมไฟและหลอดไฟ LED โดยมี คุณพงศกร อู่วุฒิ

พงษ์ (ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยผลิตภัณฑ์ LED) เป็นผู้บรรย�ย และ ให้ก�รต้อนรับ

Mr. Phongskorn Ouvutthiphong. Welcome address and Lecture on “LED Technology” to 

Mitsubishi Elevator & Escalator Officers at LEM/LES.

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ได้ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ยเรื่องพื้นฐ�นก�รส่องสว่�ง พร้อม

พ�ชม Showroom L&E ให้กับ RKD Lighting seminar 

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the RKD Officers.

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ L&E ร่วมง�น “ GREEN BUILDING & RETROFITS 

EXPO ASIA 2013” (GBR Expo Asia 2013) ง�นแสดงสินค้�และก�รประชุมสัมมน�ด้�นก�รก่อสร้�งและต่อ

เติมอ�ค�รสีเขียวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 โดยนำ�หลอดประหยัดไฟนวัตกรรมใหม่ล่�สุด “LED FLUORESCENT” 

ซึ่งมีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส�รปรอท มีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�นถึง 25,000 

ชั่วโมง ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ� และยังได้รับก�รรับรองโครงก�รขอรับสิทธิประโยชน์จ�กกรมพัฒน�

ทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น ม�โชว์ในง�น ซึ่งง�นดังกล่�วจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธ�นี  
L&E attend “ GREEN BUILDING & RETROFITS EXPO ASIA 2013” (GBR Expo Asia 2013) 

at Impact Exhibition Center Muangthong Thani.

September 1, 2013

September 13, 2013

September 4, 2013

November 5, 2013

September 19, 2013



กิจกรรมของบริษัท ปี 2556
Major Activities for 2013

48
Major Activities for 2013

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ได้ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ยเรื่องก�รออกแบบระบบส่องสว่�ง 

พร้อมพ�ชม Showroom L&E ให้กับคณะอ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยศรีปทุม
Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the Teacher 

and Student from Sripathum University.
คุณปกรณ์ บริม�สพร L&E  และคุณทักษะ บุษยโภคะ Modernform ได้เปิดตัว Modernform L&E 

“ Harmony of light & living ” ณ โชว์รูมโมเดอร์นฟอร์ม 

Mr.Pakorn Borimasporn L&E CEO. And Mr.Thaksa Bus

November 15, 2013

November 22, 2013

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ได้รับเกียรติเป็นวิทย�กรรับเชิญบรรย�ย “ เรื่องก�รออกแบบ

แสงสว่�งภ�ยในที่อยู่อ�ศัย ” ที่ นักศึกษ�ปริญญ�ตรี คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์  สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้จัดก�รแผนกออกแบบ ได้ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ยเรื่องก�รออกแบบระบบส่องสว่�ง 

พร้อมพ�ชม Showroom L&E ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4  คณะสถ�ปัตยกรรม จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โดยมีผู้

ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรรณภ� พิมพ์วิริยะกุล และ อ�จ�รย์สุภ�วรรน์ เอ�ทองทิพย์ 

December 2, 2013

November 27, 2013

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the Student 

from Architech Faculty ,Sripathum University.

Mr. Siriwat W. Welcome address and Lecture on Lamp and fixture selection to the Student 

from Architech Faculty, KMITL.

ง�น Opportunity Day ณ ห้องประชุมตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ท�งสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์

และสื่อส�รองค์กรเข้�สวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกประจำ�ปี 2557 แก่ผู้สื่อข่�วส�ยก�รเงิน

December 4, 2013

The “ Opportunity Day ” business performance presentation at room 1101, the Stock Exchange 

of Thailand building.

L&E ร่วมง�นแถลงข่�ว LED Expo Thailand 2014  โดยจะมีก�รจัดง�นในวันที่ 22-24 พฤษภ�คม 2014 ณ 

Impact เมืองทองธ�นี ซึ่งง�น LED Expo Thailand 2014 จะเป็นง�น LED ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอ�เซี่ยน

คุณ พงศกร อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยผลิตภัณฑ์ LED, บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) 

เป็นวิทย�กร ในง�น ก�รประชุมวิช�ก�รวิศวกรรมไฟฟ้� ครั้งที่ 36 ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.ก�ญจนบุรี

December 16, 2013

December 19, 2013

LED Expo Thailand 2014 Press Conference the largest LED Exhibition in Southeast Asia, on 

22-24 May 2014, Hall 7-8, IMPACT Exhibition Center.

Mr. Phongskorn Ouvutthiphong, LED Direcector. Lecture on LED Lamp and fixture selection 

at Electrical Engineering Conference : EECON , Flelix Hotel Kanchanaburi.



รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น   

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Policy

      1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน
        Mr. Yong Suptuaychone

10,112,818 16.925

    2. นายปกรณ์ บริมาสพร
        Mr. Pakorn Borimasporn

8,112,143 13.576

    3. บริษัท นิกรกิจและบุตร จำากัด
        Nikornkij and Sons Co.,Ltd.

3,166,666 5.300

    4. นางสุมาลย์  ทรัพย์ทวยชน
        Mrs. Sumarn Suptuaychone

3,051,280 5.107

    5. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์
        Mrs. Napaporn Vimon-Anupong

2,789,741 4.669

    6. นางกิจฐาพร  บริมาสพร
        Mrs. Kittaporn Borimasporn

2,702,563 4.523

    7. City Bank Nominees Singapore PTE Ltd. 2,422,107 4.054

    8. บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จำากัด
        Thai NVDR Co.,Ltd

2,345,309 3.925

    9. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล
        Mr. Anant  Kittivittayakul

2,028,203 3.394

   10. นางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน
        Mrs.Walailuk Wongthanawat

1,810,803 3.031

   11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
        Others

20,304,930 33.982

        รวม
        Total

59,752,521 100.000

        ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น                               จำ�นวนหุ้น                ร้อยละ

    บริษัทฯมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลไม่น้อยกว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล  อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯอ�จกำ�หนด
ให้ก�รจ่�ยเงินปันผลมีอัตร�น้อยกว่�ที่กำ�หนดข้�งต้นได้ห�กบริษัทมีคว�มจำ�เป็นต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิดังกล่�วม�ใช้เพื่อขย�ยธุรกิจของ
บริษัทฯต่อไป
    The company has the policy to pay dividend at the rate of no less than 40% of the net profit.  However, the 
company may pay dividend at a lower rate in case that the company need to keep the cash for business expansion.

Major Shareholder
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท

   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอธุรกิจ

ด้�นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งอย่�งครบวงจร นับตั้งแต่ก�รวิจัย

และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติก�รทดสอบที่ได้รับก�รรับรอง

ต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 17025 และโรงง�นผลิตที่ได้รับก�รรับรอง

ต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 พร้อมทั้งจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว

ให้ลูกค้�ทุกกลุ่มทั้งในและต่�งประเทศ นอกจ�กนี้บริษัทยังมีบริก�ร

เสริมต่�งๆ เพื่อให้ลูกค้�ได้ประโยชน์ม�กที่สุด อ�ทิ แนะนำ�ก�รใช้

ผลิตภัณฑ์รวมทั้งออกแบบระบบแสงสว่�งให้เหม�ะกับลักษณะของ

ง�น ตลอดจนก�รให้บริก�รเช่�ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งและระบบ

ไฟแสงสว่�งสำ�หรับง�นต่�งๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคว�มหล�กหล�ย

และครบครันส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีใช้ไฟฟ้�แสง

สว่�งได้ทุกกลุ่ม เช่น บ้�นอยู่อ�ศัย อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รพ�ณิชย์ 

ศูนย์ก�รค้� โชว์รูม ร้�นค้�ย่อย พิพิธภัณฑ์ โรงง�นอุตส�หกรรม

คลังสินค้� โบร�ณสถ�น สวนส�ธ�รณะ สน�มกีฬ� ถนนส�ธ�รณะ 

สน�มบิน ป้�ยโฆษณ� เป็นต้น

   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้�หลัก 4 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มหลอดไฟฟ้�

2. กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง

3. กลุ่มโคมไฟฟ้�

4. กลุ่มเส�ไฟฟ้� 

   บริษัทจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� L&E และ

เครื่องหม�ยก�รค้� LUMAX โดยที่ L&E เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�

หลักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่วน LUMAX เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�

ที่ใช้กับบ�งตล�ดที่ต้องก�รผลิตภัณฑ์ที่มีร�ค�ถูกกว่� บริษัทจัดจำ�

หน่�ยผลิตภัณฑ์ผ่�นลูกค้�หลัก 3 กลุ่ม กล่�วคือ

1. กลุ่มง�นข�ยโครงก�ร

2. กลุ่มง�นข�ยส่งและข�ยปลีก

3. กลุ่มง�นส่งออก

   ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทแรกชื่อบริษัท แอล

 แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) 

บริษัทนี้มีโรงง�นรวม 3 โรงง�น เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้�และเส�ไฟฟ้�

ชนิดต่�งๆ ส่วนโรงง�นที่สองชื่อบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท 

จำ�กัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LED 

บริษัทย่อยทั้งสองจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผ่�นบริษัท ในปี 2556 

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำ�หน่�ยให้ลูกค้�ทั้งหมด ประม�ณร้อยละ 40 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทย่อย อีกประม�ณร้อยละ 12 เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ที่เหลือร้อยละ 48 เป็นผลิตภัณฑ์

ซื้อจ�กบริษัทอื่นและว่�จ้�งให้บริษัทพันธมิตรผลิตให้รวมถึงผลิต

ภัณฑ์ที่นำ�อุปกรณ์และชิ้นส่วนท่ีซ้ือจ�กบริษัทอ่ืนม�ประกอบเป็น

ชุดโคมไฟ ในอน�คตบริษัทมีนโยบ�ยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

โดยบริษัทย่อยให้ม�กขึ้นเพื่อเพิ่มอัตร�กำ�ไรเบื้องต้นให้สูงขึ้น

   Lighting & Equipment public Company Limited operates 

a fully integrated business in lighting products, from research 

and product development, has its own IEC/ISO 17025 accredited 

laboratory and ISO 9001 accredited manufacturing factories as 

well as distributes the products to all customer groups in 

domestic and abroad. In addition, the company provides various 

services for maximum benefit to customers, i.e. recommend 

proper products including provide lighting designs for each 

application, as well as offier rental products and rental lighting

systems for various events. The company has diverse and 

complete range of lighting products that can meet the requirement 

of all customer groups. i.e. residential, office, commercial building, 

department store, showroom, retail store, museum ,manufacturing 

factory, warehouse, historical structure, public park, stadium, 

street, airport, advertising box, etc.

   The company’s products comprised of 4 major groups :

  1. Light  bulbs

  2. Lighting equipment  (Control gear / accessories)

  3. Lighting luminaires

  4. Lighting poles 

   The company markets the lighting products under L&E 

trademark and LUMAX trademark. L&E is main trademark 

for general products, and LUMAX is trademark for certain 

markets that require cheaper price. The company markets 

the products through 3 major channels:

  1. Project business group

  2. Wholesale and retail business group

  3. Export business group

   At present, the company has two wholly-own subsidiaries. 

The first one, L&E Manufacturing Co.,Ltd. (99.99% owned by 

the company) has 3 factories, manufactures various lighting 

luminaires and lighting poles. The second one, L&E Solid State 

Co.,Ltd.(99.99% owned by the company) manufactures LED 

products. All the products manufactured by these two 

subsidiaries are supplied to customers through the company. 

In 2013, Out of the total products supplied to customers, 40% 

are from the subsidiaries , 12% are imported from abroad, 

and the balance of 48% are products purchased from other 

companies and outsourced from strategic partners including 

the products assembled from parts purchased from other 

companies. In future, the company has policy to increase the 

proportion of products manufactured by its subsidiaries in order 

to improve gross profit margin.

Nature of Business
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Revenue Structure

จำ�แนกต�มผลิตภัณฑ์
Categorized by Product

กลุ่มโคมไฟฟ้�
Lighting luminaires

1,599 65 1,338 60 1,227 61

กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง
Lighting equipment ( Control gear /

accessories )

454 18 490 22 461 23

หลอดไฟฟ้�
Light bulbs

250 10 286 12 246 12

กลุ่มเส�ไฟฟ้� และอื่นๆ
Lighting poles / other products

154 7 146 6 83 4

รวม
total

2,458 100 2,260 100 2,017 100

จำ�แนกต�มก�รข�ย
Categorized by Market Channel

กลุ่มง�นโครงก�ร
Project business

1,745 71 1,610 72 1,434 71

กลุ่มง�นข�ยส่งและข�ยปลีก
Wholesale and retail business

640 26 561 24 450 22

กลุ่มง�นส่งออก
Export business

73 3 89 4 133 7

รวม
total

2,458 100 2,260 100 2,017 100

กลุ่มผลิตภัณฑ์
Products

กลุ่มผลิตภัณฑ์
Products

2556 - 2013

2556 - 2013

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

2555 - 2012

2555 - 2012

2554 - 2011

2554 - 2011

โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท
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Industrail Outlook and Competitive Environment

   อุตส�หกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งมีคว�มเก่ียวโยงกับก�ร
ขย�ยตัวของอุตส�หกรรมก่อสร้�ง เม่ือใดท่ีก�รก่อสร้�งขย�ย
ตัวม�ก ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งจะเติบโตสูงต�มไปด้วย 
อย่�งไรก็ต�มก�รขย�ยตัวของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งยังข้ึนอยู่
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องก�รเปลี่ยนม�ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภ�พดีกว่� ประหยัดพลังง�นได้ม�กกว่� หรือมีรูปแบบที่
สวยง�มกว่� รวมถึงก�รเปล่ียนผลิตภัณฑ์ใหม่แทนของเดิมที่ช�
รุดหรือหมดอ�ยุ ตลอดจนก�รขย�ยตัวของก�รจัดง�นเทศก�ล
ต่�งๆ และก�รขย�ยตัวของส่ือโฆษณ�ท่ีใช้ไฟฟ้�แสงสว่�ง เป็นต้น
นอกจ�กนี้นโยบ�ยของรัฐที่ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสง
สว่�งที่ประหยัดพลังง�นมีผลอย่�งม�กต่อก�รเติบโตของธุรกิจนี้
    ปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่�นเทคโนโลยี จ�กเทคโนโลยีหลอด
ไส้และเทคโนโลยีหลอดดีสช�ร์จม�เป็นเทคโนโลยีหลอด LED 
หลอด LED ประหยัดพลังง�นม�กกว่� อ�ยุก�รใช้ง�นยืนย�ว
กว่� และมีคว�มยืดหยุ่นในก�รใช้ง�นม�กกว่� แต่มีร�ค�ที่สูงกว่� 
ผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่ค�ดก�รณ์ว่�ภ�ยในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ 
LED จะมีสัดส่วนเป็น 60% ของมูลค่�ของตล�ดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�
แสงสว่�งท้ังหมด ก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�วส่งผลกระทบอย่�งม�ก
ต่อสภ�พอุตส�หกรรมไฟฟ้�แสงสว่�งและภ�วะก�รแข่งขัน จะมี
ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ในธุรกิจด้�นนี้เพิ่มม�กขึ้นผู้ประกอบ
ก�รท่ีปรับตัวไม่ทันจะได้รับผลกระทบและบ�งร�ยอ�จถึงกับต้อง
ปิดกิจก�ร ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้�แสงสว่�งขน�ดใหญ่เพียงไม่ก่ีร�ยท่ีมีศักยภ�พในก�รรับง�น
โครงก�รขน�ดใหญ่และเป็นที่ยอมรับของลูกค้� และมีผู้ประกอบ
ก�รขน�ดกล�งและเล็กอีกกว่�ร้อยร�ยที่ทำ�ธุรกิจในด้�นนี้

    Lighting product industry is related to the 
expansion of construction industry. Whenever the 
construction industry expand at a high rate, the 
lighting products will also grow at a high rate. However, 
the growth of lighting products also depend on the 
behavior of consumers to change for better quality, 
more energy efficient or new style products including 
the replacement of expired or defective products as 
well as the organizing of events and the expansion 
of lighting products usage in the media advertising 
industry, etc. In addition, the campaign to use energy 
efficient lighting products by government also impact 
significantly to the expansion of lighting industry.

    It is currently the transition period from 
conventional light sources technology to the LED 
light source technology. LED light source is more 
energy efficient, longer life and more flexible, but is 
still more expensive . Most people and institutions 
forecasted that by the year 2017 the LED lighting 
products will constitute 60% of total lighting products. 
The change will significantly impact the lighting 
industry and the competitive environment. There will 
be more new players in this industry, the companies 
who are unable to adapt themselves will be affected 
and some companies may have to close down. At 
present, there are only a few big lighting companies 
recognized by customers who have capability to handle 
big projects and there are more than a hundred small 
and medium size companies operate business in 
this industry in Thailand.

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน
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    ในปี 2556 ตล�ดของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งในประเทศไทย
รวมกันมีมูลค่�ประม�ณ 13,000 ล้�นบ�ท และประเมินกันว่�ตล�ด
ของประเทศต่�งๆในอ�เชี่ยนทั้งหมดรวมกันมีมูลค่�ถึง 65,000 
ล้�นบ�ทปัจจุบันอุตส�หกรรมไฟฟ้�แสงสว่�งในประเทศไทยยัง
นำ�หน้�ประเทศส่วนใหญ่อื่นๆในภูมิภ�คอ�เชี่ยน ฉะนั้นก�รรวม
ตัวเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เชี่ยนของประเทศต่�งๆในภูมิภ�ค
นี้จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่ออุตส�หกรรมไฟฟ้�แสงสว่�ง
ของประเทศไทยเพร�ะจะช่วยให้มีขน�ดตล�ดใหญ่ขึ้น จ�กเดิมที่
ตล�ดมีจำ�นวน 60 ล้�นคนเป็นตล�ดที่มีจำ�นวนถึง 600 ล้�นคน

    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็น
ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ด้�นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งในประเทศไทย
 และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่�บริษัทเป็นผู้นำ�ด้�นผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้�แสงสว่�งในประเทศไทยโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นง�นโครงก�ร 
ทั้งนี้เพร�ะนอกจ�กบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งที่หล�ก
หล�ยและครบครันแล้ว ยังมีทีมง�นที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์
ซึ่งประกอบด้วยวิศวกร สถ�ปนิก และมัณฑน�กรคอยให้บริก�ร
ด้�นไฟฟ้�แสงสว่�งอย่�งครบวงจร อ�ทิเช่น แนะนำ�ก�รเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�รวมถึงก�รออกแบบระบบแสงสว่�งให้เหม�ะกับ
ลักษณะของง�น กรณีที่ลูกค้�ต้องก�รผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปแบบ
หรือคุณสมบัติเฉพ�ะเป็นพิเศษ บริษัทก็มีทีมง�นพัฒน�และออก
แบบผลิตภัณฑ์ไว้คอยให้บริก�ร นอกจ�กนี้บริษัทยังมีเครื่องจักร
ทำ�ต้นแบบที่มีประสิทธิภ�พ มีห้องปฏิบัติก�รทดสอบที่ได้รับก�ร
รับรองต�มม�ตรฐ�น IEC/ISO 17025 และมีโรงง�นผลิตจำ�นวน 
4 โรงที่ได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 เพื่อพัฒน�
และผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งอย่�งมีประสิทธิภ�พ ในด้�น
ง�นข�ยส่ง

    In 2013, total market of lighting products in Thailand 
is approximately 13,000 million baht, and total market 
of lighting products in all the countries in AEAN region 
is assessed at 65,000 million baht. At present, the lighting 
industry in Thailand is still more advance than most 
other countries in the region. Therefore the establishment 
of AEAN Economic Community by all the countries 
in this region will impact positively and beneficial to 
lighting industry in Thailand, as the total market will 
be bigger, from market of 60 million population to the 
market of 600 million population.

    Lighting & Equipment Public Company Limited is 
one of the large lighting product companies in Thailand 
and is recognized as the leading company in this 
industry, in particular the project business because 
not only the company has diverse and complete range 
of lighting products, but also has a big team of 
knowledgeable and experienced engineers, architects, 
and interior designers to provide integrated services, 
i.e. recommend the proper use of lighting products 
including provide lighting design for each application. 
In case that customer needs to have a new lighting 
product with special shape or functional characteristic, 
the company has the research and product development 
team to provide the service. In addition, the company 
has efficient rapid prototype machine, an IEC/ISO 17025 
accredited laboratory, and four ISO 9001 accredited 
manufacturing factories to develop and manufacture 
the product efficiently. With regard to the wholesale 
business,
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    บริษัทมีทีมง�นร่วม 30 คน คอยให้บริก�รลูกค้�ต่�งๆ ทั่ว
ประเทศ และกำ�ลังขย�ยและเพิ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งด้�น
อุปโภคบริโภคเพื่อให้บริษัทส�ม�รถเพิ่มส่วนแบ่งตล�ดดั�นง�นข�
ยส่ง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปโรงง�นผลิตผลิตภัณฑ์ LED ของ
บริษัทจะส�ม�รถผลิตหลอดไฟฟ้� LED เพื่อป้อนตล�ดข�ยส่งได้
อย่�งต่อเนื่อง โรงง�นผลิตหลอด LED แห่งนี้นับเป็นโรงง�นผลิต
หลอดไฟ LED แห่งแรกของประเทศไทย ส่วนง�นด้�นข�ยปลีกซึ่ง
บริษัทได้จัดสร้�งขึ้นในรูปแบบ Lighting Solution Center ที่มี 
3 องค์ประกอบ: มีผลิตภัณฑ์สินค้�รูปแบบต่�งๆหล�กหล�ยและ
ครบครันโดยแบ่งเป็นสไตล์ classic , modern, และ contem-
porary มีห้องจัดแสงให้ลูกค้�ส�ม�รถสัมผัสบรรย�ก�ศของแสง
รูปแบบต่�งๆได้ด้วยตนเอง และที่สำ�คัญมีช่�งออกแบบระบบแสง
สว่�งที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์คอยให้คำ�แนะน�ก�รเลือกใชัรูป
แบบผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะกับ ไลฟ์สไตล์รวมทั้งออกแบบระบบแสง
สว่�งให้เหม�ะกับลักษณะของง�น Lighting Solution Center 
ส�ข�แรกจัดสร้�งขึ้นในปี 2552 บนถนนรัชด�ภิเษก ส�ข�ที่สอง
สร้�งขึ้นในปี 2555 บนถนนเกษตร - นวมินทร์ บริษัทกำ�ลังมอง
ห�ทำ�เลที่เหม�ะสมเพื่อสร้�งส�ข�อื่นๆต่อไป สำ�หรับง�นด้�นส่ง
ออก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�งของบริษัทได้รับก�รตอบรับอย่�ง
ดีจ�กลูกค้�ในภูมิภ�คอ�เชี่ยนและภูมิภ�คอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่�งต่อ
เนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีสำ�นักง�นตัวแทนในประเทศเวียดน�ม มีผู้
แทนจำ�หน่�ยในประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ
ออสเตรเลีย บริษัทกำ�ลังว�งแผนขย�ยธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆใน
ภูมิภ�คอ�เชี่ยนรวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเพื่อตอกย้�เป้�หม�ย
ของบริษัทที่จะรักษ�คว�มเป็นผู้นำ�ด้�นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง
ในภูมิภ�คอ�เชี่ยน

    the company has a team of nearly 30 people to 
provide services to wholesale customs throughout 
the country. The company is now expanding and to 
increase more consumer-type lighting products in 
order to improve market share in wholesale business. 
As from 2013, the LED factory of the company will be 
able to manufacture and supply the LED lamps to 
wholesale network constantly. This LED factory is 
the first LED lamp factory in Thailand. As for retail 
business, the company has established the model, 
Lighting Solution Center, comprised of 3 components: 
Diverse and complete range of lighting products 
classified by style: classic, modern, and contemporary. 
Demonstrative show-case to allow customers to 
experience by themselves the atmosphere of each 
lighting style. Importantly, there are knowledgeable 
and experienced lighting designers to recommend 
proper lighting products for each life style including 
provide lighting design for each application. The first 
branch of Lighting Solution Center was established in 
2009 on Ratchadapisek road, second branch was 
established in 2012 on Kaset-navamintra road. The 
company is looking for suitable area to build new 
branches. With regard to export business, the company 
lighting products has constantly gained increasing 
acceptance from customers in ASEAN region as 
well as from other regions. At present, the company 
has a representative office in Vietnam, marketing 
agent in Singapore, the Philippines, and Australia. 
The company is planning to expand the business 
in ASEAN as well as to other countries through out 
the world to emphasize its goal to be the leading 
lighting company in ASEAN.
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1. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
1.1 คว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ยสินค้�เงินเชื่อแก่ลูกค้�
   ปัจจุบัน  บริษัทฯจัดจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทต่�งๆผ่�นฐ�นลูกค้�
กว่�  4,500 ร�ย  สำ�หรับลูกค้�ร�ยใหม่บริษัทฯกำ�หนดให้มีก�ร
ชำ�ระค่�สินค้�เป็นเงินสด ส่วนลูกค้�ร�ยเก่�นั้นบริษัทฯได้อนุมัติ
วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้�โดยพิจ�รณ�จ�กชื่อเสียง สถ�นะท�งก�ร
เงิน ประวัติก�รชำ�ระเงิน และสภ�พธุรกิจของลูกค้� โดยว�งเงื่อน
ไขก�รชำ�ระเงินอยู่ระหว่�ง 30-90 วัน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปใน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน  จึงมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รได้รับชำ�ระเงินช้�
กว่�กำ�หนดหรือเกิดหนี้สูญ  ก�รให้สินเชื่อแก่ลูกค้�ดังกล่�วมีส่วน
เพิ่มปริม�ณก�รข�ยสินค้�และช่วยให้บริษัทฯส�ม�รถแข่งขันกับคู่
แข่งร�ยอื่นๆได้  เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รได้รับชำ�ระเงินช้�กว่�กำ�
หนดหรือเกิดหนี้สูญ บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ยและว�งระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับก�รควบคุมสินเชื่อตลอดจนได้จัดตั้งแผนกสินเชื่อ
ขึ้นเพื่อติดต�มและเร่งรัดก�รชำ�ระหนี้จ�กลูกค้�   ในส่วนนโยบ�ย
สำ�หรับลูกหนี้ที่ค�ดว่�จะไม่ได้รับก�รชำ�ระหนี้นั้น  บริษัทฯได้ว�ง
นโยบ�ยก�รตั้งสำ�รองหนี้สูญเป็นก�รทั่วไปในอัตร�ร้อยละ 0.50 
ของยอดข�ยในแต่ละเดือน และในทุกๆไตรม�ส บริษัทฯจะทบทวน
บัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ และจะพิจ�รณ�ตั้งสำ�รองหนี้สูญต�มข้อ
เท็จจริงที่ปร�กฏ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯมีค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เป็นจำ�นวนเงินรวม 33.3 ล้�นบ�ท ในจำ�นวนนี้เป็นหนี้ที่ตั้งสำ�รอง
ในปี 2556 อยู่จำ�นวน 6.9 ล้�นบ�ทคิดเป็น ร้อยละ 0.29 ของยอด
ข�ย  ที่เหลือเป็นหนี้ที่ตั้งสำ�รองสะสมจ�กปีก่อนๆ ที่อยู่ระหว่�งรอ
ใช้ประโยชน์ท�งภ�ษีต�มขั้นตอนท�งกฎหม�ย อย่�งไร

1. Risk Relative to Operation
1.1 Risk From Granting Credit to Customers.
   At present, the company has more than 4,500 
customers. For new customers, the company will 
sell products to them by cash. As for old customer, 
the company will grant them credit terms based on 
each customer’s credit standing, financial status and 
payment history, and will grant them term of payment
ranging 30-90 days. Therefore, the company may 
have risk from delay payment and possible bad debt. 
The granting of credit to customers is prevailing 
practice among companies of similar business to 
increase volume of business and enable the company 
to compete with other competitors. To reduce the 
risk the company has established the policy and 
procedure for credit control and has set up the Credit 
Control Department to follow up and expedite payment 
from customers. With regard to the accounts receivable 
that may have problem, the company has policy to 
make a general provision for bad debt of 0.50% on 
the sales value at the end of each month. At the end 
of each quarter, the company will review each account 
receivable and adjust the provision for bad debt 
accordingly to ensure that sufficient provision for 
bad debt has been made. On December 31, 2013, 
the company had total provisions for bad debt of 
33.3 million Baht. Out of this amount, 6.9 million Baht 
is the provision made in 2013 representing 0.29% of 
the total sales. The remains are accumulated provisions 
made in previous year pending the tax benefit in 
accordance with the laws. 57
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1.2 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
   เนื่องจ�กบริษัทฯมีก�รนำ�เข้�สินค้�ต่�งๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและ
สินค้�สำ�เร็จรูปจ�กหล�ยประเทศ  ทำ�ให้บริษัทฯต้องชำ�ระค่�สินค้�
เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ  จึงมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน  
อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯมีก�รส่งออกสินค้�และรับชำ�ระค่�สินค้�เป็น
เงินตร�ต่�งประเทศจำ�นวนหนึ่ง   โดยปกติบริษัทฯจะเก็บเงินตร�
ต่�งประเทศที่ได้จ�กก�รส่งออกไว้ในบัญชีเงินตร�ต่�งประเทศ 
(FOREIGN CURRENCY DEPOSIT หรือ FCD)  ที่ธน�ค�ร
พ�ณิชย์และจะนำ�เงินตร�ต่�งประเทศดังกล่�วไปชำ�ระค่�สินค้�หรือ
หนี้เงินตร�ต่�งประเทศ  โดยในปี 2556 บริษัทฯมีภ�ระในก�รชำ�ระ
ค่�วัตถุดิบและสินค้�สำ�เร็จรูปจ�กต่�งประเทศเป็นเงินจำ�นวน  475  
ล้�นบ�ท ขณะเดียวกันบริษัทฯได้รับเงินชำ�ระค่�สินค้�จ�กก�รส่ง
ออกสินค้�เป็นจำ�นวนเงิน 82 ล้�นบ�ท สำ�หรับหนี้เงินตร�ต่�งประ
เทศที่ไม่ได้ครอบคลุมโดย FCD และมีจำ�นวนที่เป็นส�ระสำ�คัญ 
บริษัทฯจะทำ�ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนโดยก�ร
ซื้อเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� (FORWARD CONTRACT)

1.3 คว�มเสี่ยงจ�กก�รแข่งขันของสินค้�ร�ค�ถูกจ�ก
    ประเทศจีน
      ปัจจุบันธุรกิจอุตส�หกรรมหล�ยอย่�งประสบปัญห�ก�รแข่ง
ขันของสินค้�ร�ค�ถูกท่ีผลิตจ�กประเทศจีน เพร�ะต้นทุนสินค้�จ�ก
ประเทศจีนส่วนใหญ่ถูกกว่�สินค้�ท่ีส�ม�รถผลิตได้ในประเทศ ธุรกิจ
ไฟฟ้�แสงสว่�งก็ประสบกับปัญห�อย่�งเดียวกัน ทำ�ให้โรงง�นผลิต
ในประเทศต้องปรับตัวขน�นใหญ่เพ่ือตอบรับกับสถ�นก�รณ์ดัง
กล่�ว เนื่องจ�กบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้ว�งทิศท�งธุรกิจเป็น TOTAL LIGHTING SOLUTION 
PROVIDER  กล่�วคือ บริษัทฯให้บริก�รด้�นสินค้�และก�รบริก�ร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้�แสงสว่�งอย่�งครบวงจร เริ่มตั้งแต่ก�ร
ออกแบบระบบไฟฟ้�แสงสว่�ง ก�รพัฒน�สินค้�ใหม่ๆ ก�รผลิต
สินค้� ตลอดจนทำ�ก�รตล�ดโดยเครือข่�ยท่ีครอบคลุมและมีประสิท
ธิภ�พ  จึงมีคว�มคล่องตัวในก�รปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภ�พตล�ดท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวล� เช่น บริษัทฯส�ม�รถ
ปรับโรงง�นของบริษัทฯให้ผลิตสินค้�ที่มีมูลค่�เพิ่ม และสินค้�ที่มี
คุณลักษณะหรือรูปแบบพิเศษท่ีโรงง�นในประเทศจีนไม่ส�ม�รถ
ผลิตข�ยในร�ค�ถูกได้เพร�ะไม่ส�ม�รถผลิตจำ�นวนม�กอย่�งสมำ่�
เสมอได้ สำ�หรับกรณีที่มีสินค้�บ�งชนิดที่โรงง�นของบริษัทฯไม่ส�
ม�รถแข่งขันกับคู่แข่งจ�กประเทศจีนด้ บริษัทฯก็ส�ม�รถปรับกล
ยุทธ์โดยว่�จ้�งให้โรงง�นในประเทศน้ันๆผลิตสินค้�ชนิดดังกล่�ว
ให้กับบริษัทฯโดยใช้ตร�สินค้�ของบริษัทฯเพ่ือนำ�ม�ข�ยในเครือ
ข่�ยก�รตล�ดของบริษัทฯได้

1.2 Risk from Exchange Rate Fluctuation.
   As the company import products both raw materials 
and finished products from many countries, the company 
has to pay the bills in foreign currencies. Therefore, 
there is a risk from the exchange rate fluctuation. 
However, the company has also some export and 
receive payment in foreign currencies. Normally the 
company keeps the foreign currencies in the Foreign 
Currency Deposit account at commercial banks and 
will use the foreign currencies to pay accounts payable 
to foreign suppliers. In 2013, the company paid out 
475 million Baht for the accounts payable and received 
82 million Baht in foreign currencies from its customers. 
Any significant accounts payable which are not covered 
by the foreign currencies kept in the Foreign Currency 
Deposit account, the company will buy the forward 
contract to protect risk from the exchange rate fluctuation.

1.3 Risk from Cheap Price Products from China.
   At present, many industries are facing cheap price 
products from China as production cost in China are 
much cheaper than that in domestic. Lighting industry 
has no exception, all the factories in lighting industry 
have to adjust themselves to meet the challenges. As 
Lighting & Equipment Public Company Limitedhas 
positioned itself as a Total Lighting Solution Provider, 
that mean we provide integrated products and services 
to customers, covering lighting design, new product 
development, manufacturing, and marketing through 
the well-covered network, the company is therefore 
very flexible in response to the rapidly changing 
environment. The company can adapt itself to focus 
on manufacturing of value added products and products 
that need special specifications or unique style that 
the Chinese manufactures can not make them constantly 
in large volume. For some products, in particular, 
products that can be made in large volume and we 
are unable to compete with the Chinese, we will 
subcontract them to the Chinese manufacture and 
ask them to make the products for us under our 
trademark and market them through our marketing 
network.

ปัจจัยคว�มเสี่ยงRisk Factor
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2. คว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงิน
   ปัจจุบันบริษัทมี D/E เท่�กับ 1.59 เท่� และมีวงเงิน
สินเชื่อต่�งๆจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์หล�ยแห่งม�ก
เพียงพอที่จะใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทมีข้อตกลงกับ
ธน�ค�รพ�ณิชย์ว่�จะต้องดำ�รงอัตร�ส่วน D/E ไว้ไม่เกิน 
3.0 เท่�  บริษัทจึงยังไม่มีคว�มเส่ียงด้�นก�รเงินหรือมี
คว�มเสี่ยงน้อยภ�ยใต้สถ�นะก�รณ์ปกติ  

3. คว�มเสี่ยงด้�นกฎหม�ย
   บริษัทฯไม่มีคดีคว�มด้�นกฎหม�ยท่ีอ�จมีผลกระทบ
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทฯยังไม่พบ
ผลกระทบท่ีอ�จเกิดจ�กกฎหม�ยที่จะมีขึ้นในอน�คต

2. Risk Relative to Finance
   At present, the company D/E ratio is 1.59
and has sufficient credit lines from a few 
commercial banks.  The covenant that the 
company has made with commercial banks 
is to maintain the D/E ratio not to exceed 3.0. 
Therefore, the company will still has no financial 
risk or having minimum risk under normal 
circumstances. 

3. Risk Relative to Laws and Regulations
   The company has no legal issues that 
may affect the company’s operation and the 
company does not anticipate impact that might  
arise from any law in the future.

ปัจจัยคว�มเสี่ยงRisk Factor
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ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

   คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเชื่อมั่นว่�ก�รมีระบบกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบคว�มสำ�เร็จใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่�งม่ันคงและย่ังยืน 
จึงได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รขึ้นเพื่อให้กรรมก�ร ผู้
บริห�ร และพนักง�นของบริษัทใช้ยึดถือในก�รปฏิบัติ  ในปี 2556 
บริษัทได้มีก�รปฏิบัติต�มหลักก�รดังกล่�ว ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
1. นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
   บริษัทฯได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รขึ้นโดยยึดหลัก
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2556 และนโยบ�ยดังกล่�วได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรม
ก�รของบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2556 
นโยบ�ย ดังกล่�วประกอบด้วย 
   - นโยบ�ยทั่วไป
   - สิทธิของผู้ถือหุ้น
   - ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
   - บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
   - ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
   - ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
   - คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น และก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
   อย่�งเท่�เทียมกัน
   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในคว�มเป็นเจ้�ของโดยควบคุมบริษัทผ่�นก�ร
แต่งตั้งคณะกรรมก�รให้ทำ�หน้�ที่แทนตนและมีสิทธิในก�รตัดสิน
ใจเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท  สิทธิขั้นพื้นฐ�น
ของผู้ถือหุ้นได้แก่ก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น ก�รมีส่วนแบ่งในกำ�ไร
ของบริษัท ก�รได้รับข่�วส�รข้อมูลของบริษัทอย่�งเพียงพอ ก�ร
เข้�ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมก�ร แต่งต้ังผู้สอบบัญชี ก�รจัดสรรเงินปันผล 
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น ก�รเพิ่มทุนหรือลดทุนแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น  บริษัทฯยึดมั่นในหลักก�รให้ผู้ถือหุ้น
ทุกคนได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรมตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ในปี 2556 บริษัทฯได้ดำ�เนิน
ก�รในเรื่องดังกล่�วดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
   - ในวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2556 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บ
ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประ
ก�ศในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บว่�บริษัทฯเปิด
โอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอเพิ่มว�ระก�รประชุมหรือส่งคำ�ถ�ม
ล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นต�มระเบียบปฏิบัติที่กำ�หนด 
(ดูร�ยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�
ม�รถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทต�ม
ระเบียบปฏิบัติที่กำ�หนด 
(ดูร�ยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)

   The Board of Directors strongly believes that good 
corporate governance is one of the important  factors that 
help ensure the success of the company and enable the 
company to grow constantly and sustainably. The policy 
on Corporate Governance is therefore adopted sothat com-
pany’s directors, management and employees can use 
it as the guidelines. In 2013, the company implemented 
the followings:
1. Corporate Governance Policy.
   The Corporate Governance Policy of the company has 
been adopted in accordance with the Good Corporate 
Governance outlined by the Stock Exchange of Thailand 
in 2013 and was approved by the Board of Directors on 
November 4, 2013. This Corporate Governance Policy 
comprised of  
     - General policy
     - Rights of Shareholders
     - Equitable Treatment of Shareholders
     - Disclosure and transparency
     - Internal Control and Risk management
     - Responsibilities of the  Board
2. Rights of Shareholders and Equitable 
   Treatment of Shareholders.
    Shareholders are the owners of the company and 
control the company by appointing the Board of Directors 
to act as their representatives.  Shareholders  are  eligible  
to  make decisions on any significant corporate changes.  
Basic rights of Shareholders are: buy, sell or transfer of 
shares, share in profit of the company, obtain relevant 
and adequate information on the company in a timely 
manner and on a regular basis, participate and vote in 
the shareholders’ meeting to appoint or remove members 
of the Board, appoint the independent auditor, make decision 
of dividend payment and other matters that affect the 
company such as increase or decrease of capital and 
amendment to the company’s Articles of Association etc. 
The company uphold the principle of equitable treatment 
of shareholders. All shareholders will be treated equally 
and fairly. The company also encourage shareholders to 
exercise their rights. In 2013, the company implemented 
the followings:
   - In 2013, the Company provides the opportunity to 
shareholders to nominate candidates as Directors by 
proposing the candidates’ names with details of qualifications 
and the candidates’ letters of consent through the 
Company’s Board of Directors three months prior to Annual 
General Meeting of Shareholders, which would be between 
November 7, 2013 and February 10, 2014. No shareholder 
proposes candidates for directorship.
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- ได้จัดก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ที่ห้องประชุมของ
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
อ�ค�รมห�นครยิบซั่ม ชั้น 16 ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท 
เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถไปร่วม
ประชุมได้อย่�งสะดวก
- ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่งหน้�ก่อนวันประชุมเป็น
เวล� 14 วัน พร้อมท้ังแนบเอกส�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รประชุมท้ังหมด 
เช่น สำ�เน� ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ร�ยง�นประจำ�ปี 
ร�ยละเอียดเบ้ืองต้นใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
แบบร�ยง�นก�รเพิ่มทุน ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมก�รที่ครบกำ�
หนดว�ระและได้รับก�รเสนอชื่อกลับเข้�ดำ�รงต�แหน่งใหม่ ข้อมูล
เบื้องต้นของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งร�ยก�ร
เอกส�รหรือหลักฐ�นที่ต้องใช้เพื่อเข้�ประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่
สถ�นที่จัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น
- ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้เพิ่มท�งเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
ส�ม�รถมอบฉันทะให้กรรมก�รตรวจสอบคนหนึ่งคนใด ใน 3 คน 
เพื่อเข้�ประชุมและลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำ�หนดว�ระต่�งๆ พร้อมวัตถุ
ประสงค์และเหตุผลตลอดจนคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในแต่ละ
ว�ระ สำ�หรับว�ระพิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ปี และว�ระแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทยังได้เพิ่มคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจ
สอบให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บอีกด้วย
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนก�รประชุม
เป็นเวล� 2 ชั่วโมง
- ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ี
บริห�ร และกรรมก�รอ่ืนๆ รวมท้ังหมด 11 คนครบท้ังคณะม�ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของ
บริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บ ตลอดจนตอบข้อซักถ�มและฟังคว�ม
คิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่�งๆ
- ก่อนก�รประชุมต�มว�ระที่ได้กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ประธ�นในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บถึงขั้นตอนในก�รดำ�เนิน
ก�รประชุมและวิธีก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

- Organized the 2013 Annual shareholders meeting at the 
conference room of Lighting & Equipment Public Company 
Limited, Gypsum Metropolitan Tower 17th Floor, 
Sri-Ayudhya Road, Thanon Payathai Sub-district, 
Rachthevee district, Bangkok, which is venue convenient 
to shareholders.
- Distributed the notice calling for shareholders meeting 
14 days in advance and attached with agendas and other 
relevant documents such as minutes of last shareholders 
meeting, the annual report, preliminary details of the 
warrants allocated to existing shareholders, report of the 
capital increase, preliminary information of the directors 
who are due to retire and are nominated to directorship 
for another term, preliminary information of the auditor, 
articles of association that relevant to this meeting, 
proxy form and letter advising the documents needed for 
attending the meeting and map of the meeting venue.
- In the proxy form, the company provided options to 
shareholders by providing names of the three audit committee 
members sothat shareholders may select one of them as 
their proxies to attend the meeting and vote in the meeting.
- In the notice calling for the meeting, the company had 
provided agendas together with the objective and rationale 
as well as the opinion of the Board on each agenda. As 
for the agendas to approve the annual financial reports 
and to appoint the independent auditor, the company had 
included the opinion of the Audit Committee.
- On the day of the meeting, the company open for 
registration 2 hours before the meeting.
- Chairman, Chairman of the Audit Committee, Chief 
Executive Officer and other directors all together 11 persons 
which cover all the members of the Board attended the 
meeting and listen tothe opinions of shareholders on 
various issues.
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- ประธ�นในท่ีประชุมได้ดำ�เนินก�รประชุมต�มลำ�ดับว�ระท่ีได้กำ�หนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีก�รช้ีแจงและอภิปร�ยก่อนก�รลง
คะแนนในแต่ละว�ระ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่�งเท่�เทียม
กันในก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ตลอดจนสอบถ�ม 
แสดงคว�มคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่�งๆ โดยบริษัทได้บันทึก
ประเด็นที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
ตรวจสอบได้
- ก�รลงคะแนนเสียงใช้วิธีก�รยกมือ ห�กว�ระใดที่มีผู้ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ประธ�นในที่ประชุมจะให้กรอกบัตรลงคะแนน 
โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัททำ�หน้�ที่ประธ�นก�รนับคะแนน
- ในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง
ต�มว�ระ บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในก�รแต่งตั้ง
กรรมก�รเป็นร�ยบุคคล
- ไม่มีก�รพิจ�รณ�ว�ระอ่ืนใดนอกเหนือจ�กท่ีได้กำ�หนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯได้จัดทำ�บันทึกร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีส�ระสำ�คัญ
ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�ว
ให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ร�ยง�นดัง
กล่�วให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทภ�ยใน 14 วันหลัง
ก�รประชุม
- บริษัทฯได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในท�งมิชอบ โดยบริษัทฯมีมติให้คณะกรรมก�ร
และผู้บริห�รของบริษัทต้องร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต. ห้�มกรรมก�ร ผู้บริ
ห�ร และพนักง�นของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภ�ยในเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่�วแก่บุคคลภ�ยนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้�ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้งห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ ที่เกี่ยว
ข้องกับก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อ
หรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯก่อนก�รประก�ศงบก�รเงิน 1 เดือน

- Before the meeting, in accordance with the agendas 
stipulated in the notice calling for the meeting, Chairman 
of the meeting had informed shareholders regarding the 
procedure of the meeting and the voting method for each 
agenda, which approved unanimously by the shareholders. 
Chairman of the meeting had run the meeting in accordance 
with the agendas stipulated in the notice calling for the 
meeting. provided equal opportunities to shareholders to 
check the company’s performance as well as to ask, give 
opinions and provide recommendations. The company 
had written down all the major points in the minutes of 
meeting sothat shareholders can investigate them 
accordingly.
- The voting is by raising the hand. However, if there is 
any person who disagree or abstain in any agenda, the 
chairman will ask shareholders to vote by using the ballot 
distributed to shareholders during the registration and the 
Legal Advisor will be the chairperson of the vote counting 
committee.
- On the agenda appointing directors to replace those 
who retired by rotation, the company provided opportunity 
to shareholders to elect directors on individual basis.
- No other agendas are considered in addition to those 
stipulated in the notice calling for the meeting.
- The company had prepared the minutes of shareholders’ 
meeting covered all the major points correctly and 
accurately. The company forwarded the minutes of meeting 
to the Stock Exchange of Thailand as well as disclosed 
the minutes of meeting on the company’s website within
 14 days after the date of the meeting.
- The company had adopted the safeguard and investigation 
system for the use of internal information for inappropriate 
personal gain. All directors and management must report 
the changes in holding of the company’s securities to the
Security Exchange Commission. All directors, management 
and employees who involved in the internal information 
are prohibited to disclose such information to outside 
people or people whose job are not involved with the 
information. Also, all directors, management and employees 
who involved with the preparation of the financial reports 
are prohibited to sell or buy the company’s securities one 
month before the information is disclosed to the public.
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- บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง 
ครบถ้วน สมำ่�เสมอ และทันต่อเวล� โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
และข่�วส�รต่�งๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ทั่วไปได้รับทร�บทั้งผ่�นช่องท�งต่�งๆของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และท�งเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th 
นอกจ�กน้ีบริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยง�นผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำ�
หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ท่ัวไป โดยส�ม�รถติดต่อได้ท่ีสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์และส่ือส�รองค์กร 
โทรศัพท์หม�ยเลข 02-248-8133 ต่อ 1001
อีเมลล์ chitladaj@lighting.co.th

3. บทบ�ทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
   ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับก�รดูแลจ�กบริษัทต�มสิทธิที่มีต�ม
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมก�รจะไม่กระทำ�ก�รใดๆที่เป็นก�ร
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนได้เสียมีหล�ยกลุ่มด้วย
กันและที่สำ�คัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� เจ้�หนี้  คู่แข่ง
ท�งก�รค้� ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ 
เป็นต้น บริษัทฯได้จัดทำ�คู่มือจรรย�-บรรณธุรกิจข้ึนเพ่ือให้กรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
คู่มือจรรย�บรรณธุรกิจฉบับนี้ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรม
ก�รบริษัท ในวันที่ 6 พฤศจิก�ยน 2556  ซึ่งประกอบด้วย
     - บทนำ�
     - นโยบ�ยและก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อลูกค้�
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
     - นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     - ก�รติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติ

ในปี 2556 บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังร�ยละเอียด
ต่อไปนี้

- The company has policy to disclose correct and accurate 
information constantly and on time. The company had 
disclosed information and other company’s news to 
shareholders, investors and other people who are interest 
in the above-mentioned through various channels provided 
by the Stock Exchange of Thailand and through the company’s 
website www.lighting.co.th. In addition, the company has 
established the Investor Relations office in order to 
communicate with shareholders, investors and other 
people who are interested in the above-mentioned. The 
Investor Relations Office can be contracted as 
follows : Tel 02-248-8133 ext. 1001
E-mail : chitladaj@lighting.co.th

3. Roles and Rights of Stakeholders.
   Stakeholders of the company will be treated fairly in 
accordance with their legal rights as specified in relevant 
laws. The Board of Directors will not do anything in violation 
of stakeholders’ legal rights. Stakeholders include, but 
are not limited to shareholders, employees, customers, 
suppliers, competitors, independent auditors and community
in the neighborhood of the company, etc.  The company 
has adopted the Codes of Conduct sothat directors, 
management and employees can use it as guidelines in 
running the company’s business. This Codes of Conduct 
was approved by the Board of Directors on 6th November 
2013 and comprised of
     - Introduction
     - Policy and Guidelines on Conflict of Interests
     - Policy and Guidelines Relative to Shareholders
     - Policy and Guidelines Relative to Employees
     - Policy and Guidelines Relative to Customers
     - Policy and Guidelines Relative to Suppliers or 
        Sub-contractors
     - Policy and Guidelines Relative to Creditors
     - Policy and Guidelines Relative to Competitors
     - Policy and Guidelines Relative to Independent Auditors
     - Policy and Responsibilities to Social and Environment
     - Implementation and Enforcement

In 2013, the company implemented the Codes of Conduct 
as follows:
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3.1 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
     บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่�งเท่�เทียมกันและเป็น
ธรรม ดังร�ยละเอียดซึ่งได้กล่�วไว้ใน สิทธิของผู้ถือหุ้นและก�ร
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

3.2 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
     บริษัทฯเชื่อมั่นว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรที่มีค่�สูงสุดของ
บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักง�นพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มคว�มรู้และทักษะในก�รทำ�ง�น บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่
เหม�ะสมและเป็นธรรมแก่พนักง�นโดยเปรียบเทียบกับก�รจ่�ย
ผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขน�ดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียง
กัน นอกจ�กนี้บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิก�รต่�งๆ ที่เพียงพอ และ
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เป็นจริง ในปี 2556 บริษัทได้ดำ�เนิน
ก�รเรื่องที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับพนักง�นดังนี้
     - นอกจ�กบริษัทได้จ่�ยเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัท
อื่นที่มีขน�ดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกอง
ทุนสำ�รองเล้ียงชีพ ประกันสุขภ�พ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีแก่พนักง�นทุกคน
     - จัดให้พนักง�นได้รับก�รอบรมในหลักสูตรต่�งๆทั้งในและ
ต่�งประเทศเพื่อเพิ่มคว�มรู้ และทักษะในก�รปฏิบัติง�นส่งผล
ให้บริษัทมีศักยภ�พในก�รแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพนักง�นที่ได้
เข้�อบรมทั้งหมดรวม 493 คน ซึ่งม�กกว่�ครึ่งหนึ่งของจำ�นวน
พนักง�นทั้งหมด
     - ได้จัดอบรมแนะนำ�บริษัทสำ�หรับพนักง�นใหม่ทุกคนเพื่อให้
ทร�บถึงนโยบ�ย วัฒนธรรมองค์กร และแนวท�งก�รปฏิบัติง�น
     - ให้ทุนสนับสนุนก�รศึกษ�แก่บุตรของพนักง�นที่เรียนดีแต่
ย�กจนจำ�นวน 9 ทุน
     - ได้จัดให้มีสถ�นพย�บ�ลขั้นพื้นฐ�นโดยมีพย�บ�ลวิช�ชีพ
ม�ประจำ�ในช่วงเวล�ทำ�ง�นวันละ 8 ช่ัวโมง สำ�หรับพนักง�นในโรงง�น
และพนักง�นในโกดัง

3.1 Policy and Guidelines Relative to Shareholders.
   The company treated all shareholders equally and fairly 
as per the details mentioned in the Rights of Shareholders 
and Equitable Treatment of Shareholders.  

3.2 Policy and Guidelines Relative to Employees.
   The company strongly believes that employees are the 
most valuable resources of the company, it therefore 
encourage employees to learn and develop their skills 
continuously. The company has provided fair and suitable 
remunerations to employees by comparing with other 
companies that have similar size and similar nature of 
business. Besides, the company has provided sufficient 
welfares to employees that reflect the current circumstances.  
In 2013, the company had implemented the followings 
for the employees:
     - In addition to salaries and bonuses that the company 
paid to the employees which close to those paid by other 
companies with similar size and similar nature of business, 
the company has arranged to have the Provident Fund, 
Health Insurance, Life Assurance and Accident Insurance 
as well as the annual Physical Check Up for the employees.
     - The company had organized various training courses 
both in domestic and abroad to improve knowledge and 
skills of the employees in order to improve the competitive 
potentiality. There are total employees of 493 who had 
received the training which are more than half of the total 
employees of the company.
     - The company had organized the Orientation Course 
to all new employees sothat they know the policy, culture 
of the company and operating practices.
     - The company had contributed money to support the 
education of 9 children of the employees who are poor 
but have good studying record.
     - The company had arranged to have basic nursing 
facility and had full time professional nurse works there 
for 8 hours a day for the employees in the factories and 
warehouses.
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3.3 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อลูกค้�
     บริษัทฯตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของลูกค้�ที่มีต่อคว�มสำ�เร็จ
ท�งธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดห�สินค้�ไฟฟ้�แสงสว่�งต่�งๆ ที่
หล�กหล�ยและครบครันเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถห�ซื้อสินค้�ด้�น
ไฟฟ้�แสงสว่�งทุกชนิดได้จ�กบริษัทฯ   บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริ
ก�รในรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รแนะนำ�เลือกใช้สินค้�ไฟฟ้�แสงสว่�ง
ให้เหม�ะกับง�น และก�รออกแบบระบบแสงสว่�งที่ถูกต้อง มีประ
สิทธิภ�พ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้�ได้รับประโยชน์จ�กบริษัทฯ ม�ก
ที่สุด  นอกจ�กนี้ยังได้จัดว�งเครือข่�ยก�รตล�ดที่ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภ�พเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถห�ซื้อสินค้�และบริก�รของ
บริษัทฯได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้�งและเพิ่มคว�มพึงพอใจให้
แก่ลูกค้�อย่�งอย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ  นอกจ�กก�รปฏิบัติ
ที่ได้กล่�วม�แล้วในปี 2556 บริษัทฯยังได้เพิ่มก�รบริก�รให้เช่�
สินค้�ไฟฟ้�แสงสว่�ง ระบบไฟเวทีและอื่นๆ ได้เปลี่ยนเครื่องจักร
ใหม่และปรับปรุงก�รบริห�รก�รผลิตเพื่อให้สินค้�มีคุณภ�พและ
ส่งมอบตรงต�มเวล�ที่กำ�หนดม�กยิ่งขึ้น

3.4 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�
     บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คและเท่�เทียมกันโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของก�รได้รับประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติต�มพันธะสัญญ�อย่�ง
เคร่งครัด  นอกจ�กนี้บริษัทฯยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้�ใน
ก�รพัฒน�สินค้�ใหม่ๆ รวมถึงบริก�รใหม่ๆ และห้�มกรรมก�รและ
พนักง�นรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตจ�กคู่ค้�

3.5 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้
     บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อเจ้�หนี้อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม ให้ข้อ
มูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุก�รณ์แก่เจ้�หนี้  รวมถึงก�ร
ปฏิบัติต�มพันธะสัญญ�อย่�งเคร่งครัด
 
3.6 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�
     บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�อย่�งยุติธรรมโดยยึดหลัก
ก�รส�กลท่ียอมรับกันท่ัวไป  ไม่ละเมิดคว�มลับแลสิทธิอันชอบธรรม
ของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีก�รไม่สุจริตเพื่อทำ�
ล�ยคู่แข่งขัน

3.3. Policy and Guidelines relative to Customers.
   The company realizes the importance of customers to 
the success of the company business. It therefore provided 
diverse and complete ranges of lighting products sothat 
customers can source any kind of lighting products from 
the company. The company has also provided integrated 
services related to lighting such as recommends proper 
use of lighting luminaires for various applications and the 
proper lighting designs, etc. sothat customers can fully 
benefit from the company. In addition, the company has 
established efficient and well-covered marketing networks 
sothat customers can have better access to the company’s 
products and services with the aim to improve customers’ 
satisfaction. In addition to the above-mentioned implementation, 
in 2013 the company has also added the services of rental 
of lighting products and rental of lighting systems and has 
installed new machines as well as improved the manufacturing 
process to improve the product quality and delivery lead time.

3.4 Policy and Guidelines Relative to Suppliers.
   The company has dealed with suppliers fairly and equally 
under the basis of mutual benefit, exchanged with them 
the true and correct information as well as strictly observed 
the agreement made with them. In addition, the company 
provided supports and assistance to them in the development 
of new products and services. All directors, management 
and employees are prohibited to ask or receive any improper 
benefit from suppliers.

3.5 Policy and Guidelines Relative to Creditors.
   The company has dealed with creditors fairly and equally, 
provided correct, true and on time information to creditors 
as well as observed all conditions of the agreement made 
with them.

3.6 Policy and Guidelines Relative to Competitors.
   The company has dealed with competitors fairly by 
adhering to the generally accepted practices. Avoided the  
abusing of confidential information and the infringing of 
righteous rights of the competitors, as well as the dishonest 
way to destroy competitors.
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3.7 นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
    บริษัทฯตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้น
ใช้เป็นกลไกในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รและ
ให้มีร�ยง�นท�งก�รเงินต่�งๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ให้คว�ม
ร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่�งเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ตลอดจนให้คว�มสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในก�ร
ตรวจสอบ งบก�รเงินของบริษัทฯรวมถึงงบก�รเงินประจำ�ปี 2556 
ได้รับก�รรับรองจ�กผู้สอบบัญชีอิสระ และไม่มีร�ยก�รที่ผู้สอบ
บัญชีอิสระแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งมีเงื่อนไข

3.8 นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
     บริษัทฯมีคว�มเชื่อมั่นว่�ธุรกิจของเร�จะมีคว�มเจริญก้�วหน้�
ได้อย่�งต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมโดยรวมมีคว�มสงบสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีคว�มยั่งยืน   บริษัทฯจึงตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นที่
ต้องเป็นสม�ชิกท่ีดีของสังคม ตลอดจนมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยให้ก�รเกื้อหนุนโครงก�รด้�นสังคมและสิ่งแวด
ล้อมในรูปแบบต่�งๆท่ีเหม�ะสมกับกำ�ลังคว�มส�ม�รถของบริษัท  
บริษัทฯเช่ือว่�ก�รให้คว�มเก้ือหนุนโครงก�รด้�นสังคมน้ันไม่จำ�เป็น
ต้องใช้เงินคร้ังละม�กๆ แต่ควรกระทำ�อย่�งต่อเน่ืองและทำ�ต�มคว�ม
ส�ม�รถของบริษัทรวมท้ังควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม  บริษัทฯ
เชื่อว่�โครงก�รเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่�งผู้ให้
และผู้รับเพ่ือให้โครงก�รส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเน่ือง  บริษัทฯ
จึงได้ให้ก�รเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯก่อนส่วนชุมชนที่อยู่ห่�งไกลออกไป 
บริษัทฯจะพิจ�รณ�ให้ก�รเกื้อหนุนต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
เช่น ก�รบริจ�คโคมไฟให้โรงเรียนและวัด เป็นต้น  ด้�นก�รดูแล
สิ่งแวดล้อมนอกจ�กบริษัทจะเกื้อหนุนในรูปแบบต่�งๆ เพื่อรักษ�
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้
วัสดุที่ไม่ก่อมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่ส�ม�รถนำ�
กลับม�ใช้ใหม่ได้  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รเรื่องที่สำ�คัญ
ที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

3.7 Policy and Guidelines relative to Independent Auditors.
     The company realizes the importance of the Independent 
Auditors as the key mechanism of shareholders in auditing 
the Management’s performance and to ensure that the 
financial reports are correct and accurate and has given 
full supports to the Independent Auditors by providing them 
correct and accurate information, as well as providing 
them convenience during their auditing process. The financial 
reports of the company including the 2013 annual reports 
have certificated by the Independent Auditor. The financial 
report are unqualified (clean report).

3.8 Policy and Responsibilities to Social and Environment 
     The company strongly believes that our business will 
grow constantly and sustainably only when the social at 
large is peaceful and environment is sustainable. The 
company therefore realizes the need to be a good corporate 
citizen as well as to be responsible to the social and 
environment by providing appropriate contributions in 
various forms that are suitable and compatible with the 
company resources and capabilities. The company believes 
that the contributions to society may not necessarily spend 
a lot of money at each time but rather do it on a constant 
basis and compatible with the company’s resources as 
well as get every employee of the company involved. 
The company also believes that good corporate social 
responsibility programs should have interaction between 
the givers and the receivers sothat the program can proceed 
smoothly and sustainably. The company has provided 
contributions to communities near the company and its 
facilities and the communities involved with the company’s 
business. For the communities further away, the company 
has provide appropriate contributions to schools and temples 
etc. With regard to the environment, not only the company 
has provided contributions in various forms to conserve 
and restore the environment, but has also implemented 
measures to prevent the environmental pollution or reduce 
the environmental pollution by designing the products 
that used materials friendly to environment and recyclable 
materials. In 2013, the company activities related to social 
and environment as follows:
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- บริษัทได้อบรมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้�แสงสว่�งแก่นิสิตนักศึกษ�
จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ จำ�นวน 10 คณะ รวมทั้งได้พ�เยี่ยม
ชมศูนย์ประยุกต์ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง โรงง�นผลิตและ
ห้องปฏิบัติก�รทดสอบ
- บริษัทได้อบรมเร่ืองเก่ียวกับไฟฟ้�แสงสว่�งแก่สม�คมและสถ�บัน
วิช�ชีพต่�งๆรวม 11 คณะ รวมทั้งได้พ�ชมศูนย์ประยุกต์ก�รใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�แสงสว่�ง โรงง�นผลิต และห้องปฏิบัติก�รทดสอบ
- โรงง�นของบริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมด้�นแรงง�นเพ่ือให้เกิดคว�ม
เป็นธรรมต่อพนักง�นจนได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นแรงง�นไทย 
(มรท. 8001 – 2548) ระดับสมบูรณ์ จ�กกระทรวงแรงง�นและ
สวัสดิก�รสังคม ตั้งแต่ปี 2548 จวบจนปัจจุบัน
- โรงง�นของบริษัทมีคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัย
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือดูแลคว�มปลอดภัยและสวัสดิภ�พของพนักง�น 
และโรงง�นของบริษัทได้รับก�รรับรองจ�กกระทรวงแรงง�นและ
สวัสดิก�รสังคมเป็นโรงง�นปลอดย�เสพติดตั้งแต่ปี 2545 จวบจน
ปัจจุบัน
- โรงง�นของบริษัทได้ปรับปรุงให้มีห้องพย�บ�ลใหม่ และโรงอ�ห�ร
ใหม่เพ่ือให้พนักง�นได้รับคว�มสะดวกย่ิงข้ึน นอกจ�กน้ียังได้เปล่ียน
หลังค�ใหม่และปรับปรุงระบบระบ�ยคว�มร้อนใหม่จนส�ม�รถลด
อุณหภูมิในโรงง�นลง 40 ำC และลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ลง 70%
- โรงง�นของบริษัทได้ติดตั้งระบบ WET SCRUBBER เพื่อดักจับ
ฝุ่นละเอียดท่ีเกิดจ�กส�ยก�รผลิตพ่นสีได้ทั้งหมดไม่ให้หลุดออก
ไปสู่สิ่งแวดล้อมภ�ยนอก
- โรงง�นของบริษัทปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกองตรวจส่ิงแวดล้อม
โรงง�น กระทรวงอุตส�หกรรมในด้�นต่�งๆ เช่นก�รบำ�บัดก�ก
อุตส�หกรรม ก�รบำ�บัดนำ้�เสีย และก�รลดคว�มดังเสียงรบกวน 
เป็นต้น อย่�งเคร่งครัด โดยยังไม่เคยมีก�รร้องเรียนเรื่องดังกล่�ว
จ�กชุมชนรอบข้�ง

- The company had organized training relative to lighting 
to students form various universities 10 times, including 
the visiting tour to the company’s Lighting Application 
Center, Factories and Laboratory.
- The company had organized training relative to lighting 
to associations and professional institutions 11 times, 
including the visiting tour to the company’s Lighting 
Application Center, Factories and Laboratory.
- The company’s factories have operated activities relative 
to labor to create fairness to all labors, and has received 
the labor standard certification (TLS 8001-2005 ) 
comprehensive level, from the Ministry of Labor  and Social 
Welfare since 2005.
- The company’s factories have adopted the Participational 
Safety, Health and Environment Committee to oversee 
the safety and welfare of the employees. The company’s 
factory has received the drug-less factory certification 
from the Ministry of Labor and Social Welfare since 2002.
- The company’s factories have built new nursing room 
and new canteen to provide better convenient to employees. 
Besides, the company has changed new roof and improved 
air circulation to dissipate heat, and is able to reduce factory 
temperature by 40 ำC and reduce electricity consumption 
by 70%.
- The company’s factories have installed the WET SCRUBBER 
System to collect all the finest powder produced by the Powder 
Painting Line, and not to leak to the outside environment.
- The company has operated the factories in compliance 
with the regulations and criteria setforthed by the Industrial 
Environment Supervision Division, Ministry of Industry for 
various activities, such as industrial waste treatment, waste 
water treatment and noise reduction. etc.  There have been 
no complains whatsoever from the neighborhood.67
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4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
   บริษัทฯมีนโยบ�ยให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�ม
โปร่งใสในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯท้ังข้อมูลท�งก�รเงินและข้อ
มูลอื่นๆอย่�งถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม
ต�มข้อกำ�หนดของ กลต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
     - ได้จัดส่งร�ยง�นท�งก�รเงินและร�ยง�นเร่ืองอ่ืน เช่น ก�รเปล่ียน
แปลงกรรมก�รและก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมก�ร เป็นต้น ต่อ กลต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด
     - ได้เปิดเผยฐ�นะท�งก�รเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะก�ร
ประกอบธุรกิจ ภ�วะก�รแข่งขัน คว�มเส่ียงท�งธุรกิจ ก�รถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และ
ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร เป็นต้น ในร�ยง�น
ประจำ�ปีและในแบบ 56-1
     - ได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวข้องกับข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลอ่ืนๆ
อย่�งถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th
     - ได้พบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ และผู้ส่ือข่�ว ใน
วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำ�นวน 2 ครั้ง เพื่ออธิบ�ยผลประกอบก�รของบริษัท
ตลอดจนตอบข้อสงสัยของผู้เข้�ร่วมประชุม
     - บริษัทฯมีหน่วยง�นผู้ลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงผู้ถือหุ้นและบุคคลอ่ืน
ส�ม�รถติดต่อได้ที่
 คุณจิตรลด�  จริยวิทย�นนท์
 โทรศัพท์  : 02-2488133 ต่อ 1001  
 โทรส�ร  : 02-2488144 
 อีเมลล์    : chitladaj@lighting.co.th
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4. Disclosure and Transparency.
    The company has policy to pay attention to the disclosure 
and transparency with regard to the corporate governance. 
In 2013, the company had disclosed information both the 
financial information and other information correctly, 
accurately, transparently and on time, in accordance with 
the regulations of the Stock Exchange Commission and 
the Stock Exchange of Thailand as follows:
     - Had forwarded the financial reports and other reports 
such as the change of directors and change in securities 
of the company held by each director etc. to SEC and Stock 
Exchange of Thailand within the given time setforth by them. 
Clearly disclosed the company financial information, nature 
of business, competitive environment and major risk in 
the annual report.
     - Had disclosed the financial status and other information 
such as nature of business, competitive environment, 
business risk, the number of security of the company held 
by each director and management, the connected transactions 
and the implementation of the Corporate Governance 
policy. etc. in the annual report and in the Form 56-1.
     - Had disclosed the financial information and other 
information correctly and accurately in the company’s 
website :  www.l-and-e.com , www.lighting.co.th
     - Had met with the investors, security analysts and 
media on the Opportunity Day organized by the Stock 
Exchange of Thailand 2 times to explain the company’s 
performance as well as answer questions raised in the 
meeting.
     - The company has established the Investor Relations 
office sothat shareholders and other persons can contact at 
 Ms. Chitlada Jariyavidyanont
 Tel. :  02-2488133 ext. 1001 
 Fax. :  02-2488144  
 E-mail  :  chitladaj@lighting.co.th



- คณะกรรมก�รได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคว�มเป็นอิสระและไม่
มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่�วได้รับ
ก�รรับรองจ�กสำ�นักง�น กลต. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ�ก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำ�ปี 2556 (ซ่ึงเป็นสำ�นักง�นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) 
ต�มก�รเสนอแนะของคณะกรรมก�รก�รตรวจสอบ ดังนี้
1. น�งส�วสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 4409
2. น�ยวิเชียร ธรรมตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3183 
3. น�ยสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4623
 
   โดยกำ�หนดค่�สอบบัญชี ประจำ�ปี 2556 เป็นจำ�นวนเงิน 
1,565,000 บ�ท และบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นเงิน 525,000 บ�ท 
ซ่ึงเป็นอัตร�ท่ีใกล้เคียงกับค่�สอบบัญชีของบริษัทอ่ืนท่ีมีขน�ดและ
ลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
     - งบก�รเงินของบริษัทฯได้รับก�รรับรองจ�กผู้สอบบัญชี และ
ไม่มีร�ยก�รที่ผู้สอบบัญชีแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งมีเงื่อนไข
     - บริษัทฯได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบก�รใช้ข้อมูล
ภ�ยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในท�งมิชอบ โดยบริษัทฯมีมติให้คณะ
กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทต้องร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลงก�ร
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักง�น กลต.  ห้�มกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และพนักง�น ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภ�ยในเปิด
เผยข้อมูลดังกล่�วแก่บุคคลภ�ยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยว
ข้อง รวมท้ังห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทท่ีเก่ียว
ข้องกับก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซ้ือ
หรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนก�รประก�ศงบก�รเงิน
 
5. ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
    บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับระบบก�รควบคุมภ�ยและก�รบริห�ร
คว�มเส่ียง  และได้จัดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติง�นเพ่ือให้พนักง�นทุกคน
ได้ใช้อ้�งอิงและปฏิบัติต�ม  นอกจ�กน้ีบริษัทยังได้จัดต้ังแผนกตรวจ
สอบภ�ยในข้ึนซ่ึงจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร เพื่อเป็นกลไกสร้�งเสริมระบบควบคุมภ�ยในและ
ตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ังติดต�มให้มีก�รปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง
ที่พบจ�กก�รตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและลดคว�มเสี่ยง
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ในปี 2555 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รในเร่ืองดังกล่�ว
ดังร�ยละอียดต่อไปนี้

- The Board of Directors had selected the Independent 
Auditors who are independent and have no conflict of interest 
with the company and the auditors have been approved 
by  S.E.C. The company has appointed the auditors from 
KPMG Phoomchai  Audit Co.,Ltd. as the company’s auditor 
for the year 2013 (who were the company’s existing auditor) 
as recommended by the Audit committee as follows: 
1. Miss. Sureerat Thongarunsang  ,   License No. 4409
2. Mr. Vichien Thamtrakul       ,      License No. 3183  
3. Mr. Santi Pongjareanpit      ,      License No. 4623
 
    The audit fee for year 2013 is for the year 2013 at the 
amount of 1,565,000 Baht, 13,750 increase from previous 
year. The audit fee for 2 subsidiaries of 525,000 Baht which 
is the rate close to the fee paid by other companies with 
similar size and similar nature of business. The company 
audited financial reports have been certified by the Independent 
Auditor and the financial reports are unqualified (clean reports)
     - The company has adopted the safeguard and investigation 
system for the use of internal information for inappropriate 
personal gain. All directors and management must report 
the changes in holding of the company’s securities to the 
S.E.C. All directors, management and the employees involved 
in the internal information are prohibited to disclose such 
information to outside people or people whose job are not 
involved with the information. Also, all directors, management 
and employees involved in the preparation of the financial 
reports are prohibited to sell or but the company’s securities 
one month before the information is disclosed to the public.

5. Internal Control and Risk management   
   The company has paid attention to the internal control 
and risk management system, and has adopted an Operating 
Manual sothat employees can use it as guideline. In additional, 
the company has set up the Internal Audit Department, 
reported directly to the Audit Committee and the Chief 
Executive Officer as a mechanism to reinforce the internal 
control system and the internal audit system as well as to 
follow up and ensure that there is improvement and correction 
of the flaws found from the audit to improve the efficiency 
and reduced risk from the operation. In 2012 the company 
has implemented the followings:
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     - ได้สอบท�นให้กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภ�ยในเป็นปัจจุบัน
และมีคว�มเหม�ะสม
     - ได้สอบท�นให้คู่มือก�รปฏิบัติง�นเป็นปัจจุบันและมีคว�ม
เหม�ะสม
     - ได้ปรับปรุงระบบสินค้�คงคลังและระบบสินค้�ให้เช่�ให้มีประ
สิทธิภ�พยิ่งขึ้น
     - ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริห�รบัญชีและสินค้�คงคลังให้
มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น
     - ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริห�รก�รผลิตให้มีประสิทธิภ�พ
ยิ่งขึ้น
     - บริษัทฯได้กำ�หนดให้ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงหรืออ�จมีคว�มขัด
แย้งท�งผลประโยชน์ต้องไดรับก�รพิจ�รณ�อย่�งเหม�ะสมจ�กผู้
ท่ีไม่มีส่วนได้เสียอย่�งรอบคอบและต้องผ่นก�รกล่ันกรองจ�กคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ
     - บริษัทฯได้มีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในเรื่องต่�งๆ ซึ่ง
ได้ระบุในคู่มือก�รปฏิบัติง�น เช่น ก�รบริห�รลูกหนี้ก�รค้� ก�รบริ
ห�รสินค้�คงคลัง ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน ก�ร
บริห�รก�รประกันทรัพย์สินต่�งๆ เป็นต้น  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้
อธิบ�ยในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบ 56-1 ถึงปัจจัยคว�มเส่ียง และ
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีก�ร
ประกันสินค้�คงเหลือและสินทรัพย์อื่นที่มีส�ระสำ�คัญ   ตลอดจน
มีก�รประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันสุขภ�พ
ของพนักง�นอีกด้วย

     - Had reviewed the Charter of Internal Audit Department 
and updated them accordingly.
     - Had reviewed the Operating Manual and updated them 
accordingly.
     - Had updated and improved the Inventory System and 
Rental System.
     - Had updated and improved the Accounting and Inventory 
software program sothat the internal control can be made 
more effectively.
     - Had updated and improved the Material Requirement 
Planning software program sothat the production planning 
can be made more effectively.
     - It is the company’s policy that the connected transactions 
or the transactions that many cause conflict of interest 
must be appropriately considered by the people who have 
no interest in the transactions and must be reviewed by 
the Audit Committee.
     - The company has policy on risk management for
various matters which have been stipulated in the Operating 
Manual such as the account receivables management, 
the inventory management, currency exposure management, 
the insurance of properties etc.  In 2013, the company has 
made appropriate insurance on the company’s inventories 
and other major properties, the company has also implemented 
the group accident insurance, group life assurance and 
medical insurance for the employees.
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6. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
   คณะกรรมก�รมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  มีหน้�ที่ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ต�มหลัก
เกณฑ์และข้อบังคับของสำ�นักง�น กลต. และตล�ดหลักทรัพย์ ต�ม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ   ตลอดจนต�มมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ระมัด
ระวังและรอบคอบ และคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ในปี 2555 คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติ
หน้�ที่ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
 
6.1 ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
     คณะกรรมก�รมีส่วนร่วมในก�รให้คว�มเห็นชอบ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ทิศท�งธุรกิจ  และงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัทฯ รวม
ทั้งกำ�กับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและ
แผนธุรกิจท่ีกำ�หนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือ
หุ้นตลอดจนให้บริษัทฯมีก�รเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน  นอกจ�กนี้
คณะกรรมก�รยังได้จัดตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อช่วยสอด
ส่องดูแลร�ยง�นท�งก�รเงิน ระบบควบคุมภ�ยใน ระบบบริห�ร
คว�มเสี่ยง ก�รคัดเลือกผู้สอบบัญชี และดูแลให้บริษัทปฏิบัติต�ม
กฎหม�ยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้จัดตั้งคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�ในเดือนพฤศจิก�ยน 2556 เพื่อช่วย
สอดส่องดูแลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รตลอดจนจรรย�บรรณธุรกิจ
ของบริษัท

6.2 โครงสร้�งกรรมก�รและคุณสมบัติ
     - คณะกรรมก�รประกอบด้วยกรรมก�รทั้งหมด 11 คน โดย
มีกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 4 คน กรรมก�รอิสระ 4 คน และกรรม
ก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รอีก 2 คน
     - บริษัทฯมีกรรมก�รอิสระ 4 คน ซ่ึงม�กกว่� 1 ใน 3 ของกรรม
ก�รทั้งคณะ มีจำ�นวน 3 คน ที่ทำ�หน้�ที่กรรมก�รตรวจสอบ และ
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
     - ประธ�นกรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รไม่ใช่บุคคล
เดียวกัน
     - เลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�ร
     - กรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับก�รแต่งตั้ง
กลับเข้�เป็นกรรมก�รใหม่ได้และก�รเป็นกรรมก�รจะเป็นกี่ว�ระก็
ได้โดยคว�มเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
     - บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รต้องไม่เป็นกรรม
ก�รในบริษัทมห�ชนอื่นเกิน 5 แห่ง และก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรม
ก�รดังกล่�วต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร

6. Responsibilities of the Board
    The Board of Directors is responsible to shareholders in 
carrying out the company’s business in compliance with 
the laws and regulations of the Stock Exchange Commission 
and the Stock Exchange of Thailand, the objectives and 
articles of association of the company  as  well  as  the  
resolutions of shareholders’ meeting.  The Board of Directors 
shall performduties in good faith, with due diligence and 
care, and for the best interest of the company and shareholders.  
In 2012 the Board of Directors has performed its duties as 
follows :

6.1 Leadership and Vision
   The Board of Directors has participated in the  adoption 
of the company’s vision, mission, strategic direction  and 
annual operating  budget  including  to  oversee  and  control  
the management to operate the company in accordance 
with the policy and business plan to increase wealth of 
the company and grow the business constantly and sustainably. 
In addition the Board of Directors has established the Audit 
Committee to oversee the financial reports, internal control 
system, risk management system, the selection of independent 
auditor and to  oversee  that  the  company  has  operated  
business  in compliance with relevant laws and regulations, 
The Board of Directors has also established the Corporate
Governance and Nomination Committee in November 2013 
to oversee the corporate governance activities as well as 
codes of conduct of the company.

6.2 Board Structure and Qualification
     - The Board of Directors comprised of 11 members, 4 
executive directors, 4 independent directors and 2 non-
executive directors.
     - The Board has 4 independent directors which is more 
than 1/3 of total directors. Out of the 4 independent director, 
3 are Audit Committee members and Corporate Governance 
and Nomination Committee members.
     - The chairman and the Chief Executive Officer are not 
the same person.
     - The Company Secretary also act as the Secretary of 
the Board.
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     - กรรมก�รบริห�รหม�ยถึงผู้บริห�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรม
ก�ร ส่วนกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รหม�ยถึงกรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้
บริห�ร และกรรมก�รอิสระหม�ยถึงกรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�รและ
ต้องมีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น กลต. และตล�ดหลักทรัพย์ 

6.3 ก�รประชุมและค่�ตอบแทนกรรมก�ร
     - คณะกรรมก�รได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมต�มปกติเป็นประจำ�ทุก
ไตรม�สและมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มเติมต�มคว�มจำ�เป็น ในก�รประชุม
แต่ละครั้งคณะกรรมก�รได้กำ�หนดว�ระก�รประชุมอย่�งชัดเจน  และ
มีก�รส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมร�ยละเอียดล่วงหน้�ม�กกว่� 7 วัน 
เพื่อให้คณะกรรมก�รมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วม
ประชุม รวมทั้งได้มีก�รจดบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร  จัด
เก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�ร พร้อมให้
คณะกรรมก�รและผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  โดยในปี 2556 คณะกรรม
ก�รมีก�รประชุม รวมทั้งสิ้น  4  ครั้ง และก�รประชุมแต่ละครั้งใช้เวล�
ประม�ณ  3  ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมก�รบริษัทเข้�ร่วมประชุม ดังนี้

      - The vacating directors may be eligible for re-election. 
There is no limit for number of terms of being the company 
director which is subject to the approval of shareholders.
     - The executive directors must not be the directors in 
other public companies more than 5 companies. The holding 
of directorship in other companies mentioned above must 
be informed to the Board and approved by the Board.
     - Executive Director is an executive who is appointed 
as a member of the Board, Non - executive Director is a 
director who has no position in the company’s management 
team, and the Independent Director is a director who has 
no position in the company’s management team and must 
meet the qualification outlined by the Stock Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand.

6.3 Board of Directors’ Meeting and Directors’ Remuneration
     - The  Board  of  Directors has  had regular meeting 
every quarter and may have additional meeting when it 
is necessary. In every meeting, the Board had clearly fixed 
the agenda and had sent the notice calling for the meeting 
more than 7 days in advance sothat the Board of Directors 
shall have sufficient time to study the information. Minutes 
of meeting had been written correctly and accurately, and 
the minutes of meeting that certified by the Board had been 
kept properly sothat the Board of Directors and other involved 
persons can investigate them accordingly. In 2013, the 
Board of Directors had 4 meetings and  each  meeting  took  
approximately  3  hours, and the attendance of the Board 
of Directors are as follows:
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   The authorized directors who can act on behalf of the 
Board of Directors are the signature of two out of the four 
directors number 2 to number 5 and the company seal. 
Details of the roles, duties and responsibilities can be seen 
from the Report Form 56-1 and from the company’s website 
www.l-and-e.com
     - The Board of Directors had the meeting date in advance 
since  the  beginning  of  the year  sothat  all  directors and 
management can schedule their time efficiently.
     - Chairman of the Board and Chief Executive Officer had 
considered the agendas together.
     - Chairman of the Board had provided equal opportunity 
to each director to express his opinions, and the director 
who has interest in any agenda must leave the meeting 
room during the consideration of the agenda.
     - In 2013 the No-executive Directors had one meeting 
among themselves.

           ร�ยชื่อ                                      ก�รประชุมทั้งหมด      ก�รเข้�ร่วมประชุม
           Name                                            Total                        Attendance (times)

1.  น�ยยงค์  ทรัพย์ทวยชน (ประธ�นกรรมก�ร)     4  คร้ัง   4  คร้ัง 

    Mr. Yong Suptuaychone (Chairman)

2.  น�ยปกรณ์  บริม�สพร (ประธ�นกรรมก�รบริห�ร)     4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Pakorn  Borimasporn (Chief Executive Officer)

3.  น�ยอนันต์  กิตติวิทย�กุล (กรรมก�รบริห�ร)     4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Anant  Kittivittayakul (Executive Director)

4.  น�งนภ�พร  วิมลอนุพงษ์ (กรรมก�รบริห�ร/กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฯ)  4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mrs. Napaporn  Vimon-Anupong 

    (Member of CG and Nomination Committee/Executive Director)

5.  น�ยกฤษด�  ทรัพย์ทวยชน (กรรมก�รบริห�ร)    4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Gritsada  Suptuaychone (Executive Director)

6.  น�ยอุทิศ  จันทร์เจนจบ (ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ)    4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Utis  Chanchenchop (Chairman of the Audit Committee)

7.  น�ยบุญเลิศ  ขอเจริญพร (ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฯ/กรรมก�รตรวจสอบ) 4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Boonlert  Khawcharoenporn 

    (Chairman of CG and Nomination Committee/Audit Committee Member)

8.  น�งเรณู  บัวเกิด (กรรมก�รตรวจสอบ / กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฯ)  4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mrs. Renu  Buakerd 

    (Audit Committee Member/Member of CG and Nomination Committee)

9.  น�ยสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร (กรรมก�ร)     4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Sitthichai  Kraisitthisirin (Director)

10.  น�งกัลย�รัตน์  สุริยสัตย์ (กรรมก�ร)     4  คร้ัง   4  คร้ัง

      Mrs. Kalayarat  Suriyasat (Director)

11. น�ยศุภชัย วัฒน�งกูร (กรรมก�รอิสระ)     4  คร้ัง   4  คร้ัง

    Mr. Supphachai Watthangura (Independent Director)

   กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท คือกรรมก�รลำ�ดับท่ี 2-5 
ลงล�ยมือช่ือร่วมกัน 2 คน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัทฯ  ส่วน
ร�ยละเอียดขอบเขตหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท ส�ม�รถดูได้
จ�กร�ยง�นแบบ 56-1และในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th
     - คณะกรรมก�รได้กำ�หนดวันประชุมคณะกรรมก�รไว้ล่วงหน้�
ตั้งแต่ต้นปีเพ่ือให้กรรมก�รและผู้บริห�รทุกคนได้รับทร�บและส�
ม�รถจัดเวล�เพื่อก�รประชุมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
     - ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รได้พิจ�รณ�
ร่วมกันเพื่อกำ�หนดว�ระก�รประชุม
     - ประธ�นกรรมก�รได้เปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละคนแสดง
คว�มคิดเห็นอย่�งเต็มท่ี และกรรมก�รท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดต้อง
ออกจ�กห้องประชุมระหว่�งก�รพิจ�รณ�ในเรื่องนั้น
     - ในปี 2556 กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รได้มีโอก�สประชุมกัน
เอง 1 ครั้ง
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6.4 ก�รประเมินตนเองและก�รพัฒน�กรรมก�ร / ผู้บริห�ร
     - คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยจะประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ
คณะกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ผลง�นและ
ปัญห�เพื่อก�รปรับปรุงแก้ไขต่อไป  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจ
ก�รและสรรห�ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2552  
กำ�ลังจัดทำ�แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รโดยยึดตัวอย่�ง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รท่ีจัดทำ�โดยตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2556  และค�ดว่�จะได้นำ�แบบก�รประเมินตนเอง
ดังกล่�วให้คณะกรรมก�รใช้ประเมินตนเองในปี 2557 
     - คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยส่งเสริมให้กรรมก�รและผู้บริห�ร
พัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง ในปี 2556 กรรมก�รและผู้บริห�รได้
เข้�อบรมและร่วมสัมมน�ต่�งๆ เป็นประจำ� เช่น กรรมก�รตรวจ
สอบเข้�รับก�รอบรมและสัมมน�หลักสูตรเรื่องภ�ษีต่�งๆ จัดโดย
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�ร
เงินเข้�รับก�รอบรมหลักสูตรม�ตรฐ�นบัญชี จัดโดย สภ�วิช�ชีพ
บัญชีและ ผู้จัดก�รแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์ เข้�อบรมหลักสูตรต่�งๆ
ท่ีจัดโดยสม�คมนักลงทุนสัมพันธ์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่�งต่อเนื่อง
    

6.4 Board Self Assessment and Development of Board 
and Management
     - The Board of Directors will regularly conduct Board 
self assessment every year in order to assess its performance 
and problem of the Board sothat it can improve the 
performance and correct the problem accordingly. The 
Corporate Governance and Nomination Committee which 
was established on November 7, 2008 are preparing the 
Board Self Assessment Form by adopting from the Board 
Self Assessment Form adopted by the Stock Exchange of 
Thailand in 2013 The Board expected that the Board Self 
Assessment Form will be completed and can be used in 
the year 2014
     - The Board of Directors has policy to encourage directors 
and management to constantly develop knowledge and 
skill. In 2013 Directors and management had regularly 
participated in various training programs and seminars, 
such as member of the Audit Committee had attended 
the training and seminar on tax issues organized by the 
Stock Exchange of Thailand, Chief Financial Office attended 
the training program on Accounting Standards and Practices 
organized by the Accounting Council. and the Investor 
Relation Manager attended various training programs 
organized by the Investor Relation Association and The 
Stock Exchange of Thailand.

บริษัทฯจ่�ยค่�ตอบแทนให้กรรมก�รในปี 2556 เป็นบำ�เหน็จและเบี้ยประชุมโดยจ่�ยเป็นเงินเหม�รวมกัน
ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ (Chairman of the Board) 275,000 บาท/คน/ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

247,500 บาท/คน/ปี

กรรมการ (Director)
กรรมการอิสระ (Independent Director)
ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer)
กรรมการบริหาร (Executive Director)

165,000 บาท/คน/ปี

รวมกรรมการทั้งคณะ 
Total directors

2,172,500 บาท/คณะ/ปี

ตำ�แหน่ง
Position

ค่�ตอบแทน ปี 2556 เงินบำ�เหน็จ เบี้ยประชุม 
The remuneration Year 2013

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รGood Corporate Governance Practice

74
Good Corporate Governance Practice



6.5 คณะกรรมก�รชุดย่อย
   คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรม
ก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�เป็น
กรรมก�รชุดย่อยเพื่อช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทโดย
ได้กำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่�ง
ชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รกำ�หนด
ค่�ตอบแทน แต่ได้มีก�รพิจ�รณ�ในเบ้ืองต้นท่ีเหม�ะสมโดยเปรียบ
เทียบกับก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขน�ดและลักษณะ
ธุรกิจใกล้เคียงกัน
 
คณะกรรมก�รบริห�ร
คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วย 
   น�ยปกรณ์ บริม�สพร  เป็นประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
   น�ยอนันต์ กิตติวิทย�กุล  เป็นกรรมก�รผู้จัดก�ร 
   น�งนภ�พร วิมลอนุพงษ์  เป็นกรรมก�รบริห�ร
   น�ยกฤษด� ทรัพย์ทวยชน เป็นกรรมก�รบริห�ร
   
   คณะกรรมก�รบริห�รได้ประชุมอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อบริห�รให้
บริษัทมีคว�มเจริญเติบโตอย่�งต่อเน่ืองต�มนโยบ�ยและทิศท�ง
ธุรกิจที่ได้มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท  คณะกรรมก�ร
บริห�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มบทบ�ทหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ ดังร�ย
ละเอียดต่อไปนี้
   1. มีอำ�น�จอนุมัติก�รชำ�ระหรือใช้จ่�ยเงินรวมถึงก�รเข้�เป็นผู้คำ�้
ประกันก�รชำ�ระเงินเพ่ือธุรกรรมต�มปกติธุรกิจของบริษัทในวงเงิน
ไม่เกิน 200 ล้�นบ�ท
   2. มีอำ�น�จแต่งต้ัง และถอดถอนเจ้�หน้�ท่ีของบริษัทในตำ�แหน่ง
ที่ไม่สูงกว่�ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร
   3. มีอำ�น�จจัดทำ�  กำ�หนดนโยบ�ย และทิศท�งธุรกิจของบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
   4. จัดต้ังโครงสร้�งองค์กรและก�รบริห�ร โดยให้ครอบคลุมก�ร
คัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง และก�รเลิกจ้�งพนักง�นของบริษัท
   5. กำ�หนดแผนธุรกิจ และอำ�น�จก�รบริห�รง�น  อนุมัติงบประ
ม�ณสำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี และดำ�เนินก�รต�มแผนธุรกิจ
และกลยุทธ์ท�งธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบ�ยและทิศท�งธุรกิจที่
ได้แถลงต่อคณะกรรมก�รบริษัท
   6. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัท

6.5 Sub-Committees
    The  Board  of  Directors  has  appointed  the Executive 
Committee, Audit Committee and Corporate Governance 
and Nomination Committee to assist the Board in managing 
the company by clearly stipulating the duties and 
responsibilities of each sub-committee. At present, the 
company has not established the Remuneration Committee. 
However, the company has adopted due consideration 
for the remuneration of directors and top management 
by comparing to the remuneration paid by other companies 
of similar size and similar nature of business.
 
Executive Committees 
The Executive Committee comprised of :
Mr.Pakorn Borimasporn   Chairman of Executive 
    Committee
Mr.Anant Kittivittayakul  Managing Director  
Mrs.Napaporn Vimon-Anupong Executive Director 
Mr.Gritsada Suptuaychone Executive Directors

    The Executive Committee has regular meeting to consider 
and manage the company to grow constantly in accordance 
with the policy and strategic direction set forthed by the 
Board. The Executive Committee had performed its duties 
and responsibilities as per the following details: 
   1. Approve payment or become guarantor for the payment 
for the company’s normal business transactions within the 
limit of not more than  200 million Baht.
   2. Appoint or remove officer of the company whose rank 
not higher than the Managing Director.
   3. Prepare and establish the policy and strategic direction 
of the company for the approval of Board of Directors.
   4. Establish the Organization Chart and the Management 
Structure of the company covering the selection, training,
employment and termination of employee of the company.
   5. Establish business plan and management authorities, 
approve the annual business budget and manage the 
company business in accordance with the business plan 
and business strategy, and in compliance with the policy 
and strategic direction approved by Board of Directors.
   6. Perform other duties assigned by Board of Directors.
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   ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วให้แก่คณะกรรมก�รบริห�รน้ัน  กำ�หนด
ให้ร�ยก�รท่ีกรรมก�รบริห�ร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน มีส่วนได้เสีย 
หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อ่ืนใด (ต�มท่ีสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ฯ ประก�ศกำ�หนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  
ให้กรรมก�รบริห�รซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
   คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วย น�ยอุทิศ จันทร์เจนจบ 
เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  น�ยบุญเลิศ ขอเจริญพร และ
น�งเรณู บัวเกิด เป็นกรรมก�รตรวจสอบ  คณะกรรมก�รตรวจ
สอบได้จัดก�รประชุมในปี 2556 รวม 4  ครั้ง และก�รประชุมแต่ละ
ครั้งใช้เวล�ประม�ณ  2  ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ
เข้�ร่วมประชุม ดังนี้

ร�ยชื่อ                  ก�รประชุมท้ังหมด ก�รเข้�ร่วมประชุม
1.  น�ยอุทิศ  จันทร์เจนจบ  4  ครั้ง        4  ครั้ง
   (ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ)
2.  น�ยบุญเลิศ  ขอเจริญพร 4  ครั้ง        4  ครั้ง
   (กรรมก�รตรวจสอบ)
3.  น�งเรณู  บัวเกิด  4  ครั้ง        4  ครั้ง
   (กรรมก�รตรวจสอบ)

   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่เพื่อสอดส่องดูแลก�ร
บริห�รง�นของฝ่�ยบริห�ร ต�มบทบ�ทหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทดังร�ยละเอียดต่อไป
นี้ (ดูร�ยละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบในเว็บไซต์
ของบริษัท www.lighting.co.th)
   1. สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงิน (ร�ยไตรม�สและประจำ�ปี) 
ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทอย่�งเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
   2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบควบคุมภ�ยในและระบบตรวจสอบ
ภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ
   3. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รประเมินคว�มเส่ียง และก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมเพียงพอและมีประสิทธิภ�พ
   4. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

   In case that any Executive Director or its relatedparties 
have any interest in any transaction or matter directly affect 
the company, the Executive Director must not participate 
in the decision making process on such issues.

Audit Committee
   The Audit Committee comprised of Mr. Utis  Chanchenchop 
as Chairman of the Audit Committee, Mr. Boonlert  
Khawcharoenporn and Mrs. Renu  Buakerd as Committee 
Member The Audit Committee had 4 meetings in 2013 
each meeting took approximately 2 hours. The attendance 
of the Audit Committee’s as follows : 

Name      Total   Attendance (times)
1. Mr. Utis  Chanchenchop    4             4
   (Chairman of the Audit Committee)
2. Mr. Boonlert  Khawcharoenporn  4             4
   (Committee Member)
3. Mrs. Renu  Buakerd          4             4
   (Committee Member)

   The Audit Committee had performed its duties as as-
signed by the Board as per the following details (see 
details in the Charter of the Audit Committee in the com-
pany’s website www.lighting.co.th)
   1. Review the financial reports (quarterly financial re-
port and annual audited financial report) to oversee that 
the reports are sufficient and correct before forwarding 
them to the Board of Directors for consideration.
   2. Review the internal control system to oversee that 
the internalaudit procedures are adequate, appropriate 
and efficient. 
   3. Review the risk assessment and risk management 
system to oversee that they are appropriate, adequate 
and efficient.
   4. Review the business operating procedures to over-
see that they are in compliance with rules and regula-
tions of the Security Exchange Commission and those 
of the Stock Exchange of Thailand as well as other laws 
relative to the company business.
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   5. พิจ�รณ�คัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและกำ�หนดค่�ตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ประส�นง�นกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุ
ประสงค์ในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบ  ขอบเขต แนวท�ง แผนง�น  
และปัญห�ที่พบระหว่�งก�รตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชี
เห็นว่�เป็นส�ระสำ�คัญ
   6. พิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดร�ยก�รท่ีเก่ียว
โยงกัน หรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้มีคว�ม
ถูกต้องและครบถ้วน
   7. จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�น
ดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
   8. ปฏิบัติหน้�ท่ีอ่ืนๆ ต�มท่ีได้มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
   ในวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2550 คณะกรรมก�รได้แต่งตั้งคณะ
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห� ซ่ึงประกอบด้วย น�ยบุญเลิศ 
ขอเจริญพร เป็นประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห� 
น�งเรณู บัวเกิด และน�งนภ�พร วิมลอนุพงษ์ เป็นกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รและสรรห�  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลและสรรห�ได้จัด
ทำ�กฎบัตรของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลและสรรห� (ดูร�ยละเอียด
กฎบัตรของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลและสรรห�ในเว็บไซต์ของ
บริษัท www.lighting.co.th) ซึ่งมีบทบ�ทหน้�ที่ครอบคลุมเรื่อง
ดังต่อไปนี้
   1. พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยและหลักปฏิบัติในเรื่องก�รกำ�กับดู
แลกิจก�รและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัย
และมีคว�มเหม�ะสม
   2. ติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ� อย่�งน้อยปีละ 
1 ครั้ง
   3. เสนอวิธีประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รบริษัท ต่อคณะ
กรรมก�รบริษัทรวมถึงก�รร่วมประเมินผลและติดต�มผลก�รปฏิบัติ
ง�นต�มมติของคณะกรรมก�รบริษัท
   4. สรรห�และคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมก�รบริษัท เพื่อให้คณะ
กรรมก�รบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
   5. สรรห�และคัดเลือกบุคคลเป็นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของ
บริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ

   5. Recommend to the Board the independent auditors to 
be nominated for shareholder approval to audit the financial 
reports of the company.  Review with the independent 
auditors the objectivity of audit, responsibility and auditing 
procedures of the independent auditors including problems 
found during the audit as well as issues that the independent 
auditors feel they may have material impact on the company 
financial reports.
   6. Review the disclosure of connected transactions or 
transactions that may have conflict of interest to oversee 
that they are accurate, correct and timely.
   7. Issue a Audit Committee Report to be included in the 
company’s annual report and the report must be signed by 
the Audit Committee Chairperson.
   8. Other matters that assigned by the Board.

Corporate Governance and Nomination Committee 
   The Corporate Governance and Nomination Committee  
comprised of Mr. Boonlert Khawcharoenporn as chairman 
of the committee, Mrs. Renu Buakerd and Mrs.Napaporn 
Vimon-Anupong as the committee members. The Corporate 
Governance has adopted the Charter of Corporate Governance 
and Nomination Committee (see details of the charter in 
the company’s website www.lighting.co.th) which covered 
the followings:
   1. Consider and review the policy and practice of Corporate 
Governance and Codes of Conduct of the company and 
update them accordingly.
   2. Monitor and assess the compliance of the company to 
the policy  of  Corporate  Governance  and  Codes of  Conduct 
constantly and at least once a year.
   3. Recommend the method to assess Directors’ performance 
to Board of Directors, as well as assess and monitor the 
performance in accordance with the resolutions of Board 
of Directors.
   4. Nominate persons suitable for company’s directors to 
Board of Directors and for approval by shareholders’ meeting.
   5. Nominate person suitable for company’s Chief Executive 
Officer to Board of Directors for approval. 

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รGood Corporate Governance Practice

77
Good Corporate Governance Practice



  คณะกรรมก�รเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทฯและ
ร�ยละเอียดข้อมูลท�งก�รเงินที่ปร�กฎในร�ยง�นประจำ�ปี งบก�ร
เงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติ
อย่�งสม่ำ�เสมอตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณ
ก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียง
พอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน  นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รได้
จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในและระบบบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม
และมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ก�รจัดทำ�บัญชีมีคว�มถูก
ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอด
จนป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริต
   คณะกรรมก�รยังได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อทำ�
หน้�ท่ีสอบท�นนโยบ�ยด้�นบัญชีและคว�มถูกต้องของร�ยง�นท�ง
ก�รเงิน รวมทั้งสอบท�นระบบควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบ
ภ�ยในดังร�ยละเอียดซึ่งปร�กฎในร�ยง�นของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบในร�ยง�นประจำ�ปี  นอกจ�กนี้งบก�รเงินของบริษัทฯ
ยังได้รับก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตของบริษัท 
เค พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด  ดังร�ยละเอียดคว�มเห็นของผู้
สอบบัญชีในร�ยง�นประจำ�ปี
   คณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว่�ระบบควบคุมภ�ยในโดยรวมของ
บริษัทฯอยู่ในระดับที่น่�พอใจ และส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นได้ว่�
งบก�รเงินของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
และบริษัทย่อย สำ�หรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 มีคว�ม
น่�เชื่อถือและได้ปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ยรวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

The Board of Directors is responsible for the company’s 
financial reports and the details there in The financial 
reports are prepared in accordance with the generally 
accepted accounting standards in Thailand, by adopting the 
appropriate accounting policy and consistent implementation 
as well as due judgement and best estimation in the financial 
reports preparation, including the sufficient note and 
explanation of the financial reports. In addition, The Board 
of Directors has overseen that the company’s internal 
control system and risk management system are appropriate 
and efficient to ensure that the financial reports are correct, 
accurate and sufficient to safeguard the company’s assets as 
well as to protect frauds.  
   The Board of Directors has appointed the Audit Committee 
to oversee and review the company’s accounting policy 
and the accuracy of the financial reports, including the 
review of the company’s internal control system and internal 
audit system, the details of which can be seen from the 
Audit Committee’s Report included in the annual report.  In 
addition the company’s financial reports were audited by 
the independent auditor, KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd, 
The report of the independent auditor is included in the 
annual report.
   The Board of Directors has the opinion that the company’s 
internal control system in general is satisfactory and can 
be assured that the financial reports of Lighting & Equipment 
Public Company Limited and its subsidiary for the year ended 
December 31, 2013 are accurate and fairly presented, as 
well as in compliance with relevant laws and regulations.

น�ยยงค์  ทรัพย์ทวยชน
ประธ�นกรรมก�ร

Mr. Yong Suptuaychone
Chairman

น�ยปกรณ์  บริม�สพร
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

Mr. Pakorn Borimasporn
Chief Executive Officer
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     คณะกรรมก�รตรวจสอบของ บริษัท  ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิป
เมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�นโดยมี 
น�ยอุทิศ จันทร์เจนจบ เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ น�ยบุญเลิศ 
ขอเจริญพร และ น�งเรณู บัวเกิด เป็นกรรมก�รตรวจสอบ

     ในปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง 
แต่ละครั้งใช้เวล�ประม�ณ 4 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ  ในก�รประชุมทุกครั้ง
มีว�ระก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และมีว�ระก�รประชุมร่วมกับ
ผู้จัดก�รสำ�นักผู้ตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้
บริห�รระดับสูงของบริษัทในว�ระที่เกี่ยวข้อง จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่
ดังกล่�วข้�งต้นคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นดังนี้

1. งบก�รเงินประจำ�ปี 2556 ของบริษัทมีคว�มเหม�ะสม และไม่พบ
ร�ยก�รใดท่ีอ�จมีผลกระทบอันเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินดังกล่�ว
2. ระบบควบคุมภ�ยในและระบบบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัทมีคว�ม
เหม�ะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภ�พ ปัจจุบันสำ�นักง�นตรวจสอบ
ภ�ยในมีพนกัง�นที่มปีระสบก�รณ์ในด้�นตรวจสอบภ�ยในจำ�นวน 
3 ท่�น เพื่อดูแลและรับผิดชอบง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน
3. ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันที่ปร�กฏในปี 2556 เป็นร�ยก�รที่เป็น
ธุรกิจต�มปกติท่ัวไป สมเหตุสมผล และ ไม่พบร�ยก�รใดท่ีผิดปกติ
4. บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำ�หนด และกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2556  ได้แก่ น�งส�วสุรีรัตน์  
ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 4409 เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทในปี 2556 เป็นบุคคลท่ีเหม�ะสมมีคว�มรู้และมีคว�มเป็น
อิสระตลอดจนมีประสบก�รณ์ในก�รสอบบัญชีม�เป็นเวล�ย�วน�น

     The Audit Committee of Lighting & Equipment Public 
Company Limited comprised of three independent directors : 
Mr. Utis Chanchenchop is committee chairman, 
Mr. Boonlert  Khawchareonporn and 
Mrs. Renu  Buakird are committee members.

      In the year 2013, The Audit Committee had organized 
4 meetings, each meeting takes approximately 4 hours to 
carry out its duty as specified in the Audit Committee Charter.  
In every meeting, there are agenda for meeting with the 
company’s Independent Auditor and agenda for meeting 
with the Internal Auditor. The Audit Committee had also 
had meeting with high level management for relevant 
agendas. The Audit Committee is of the opinion that.

1. The company’s 2013 financial reports are fairly presented 
and no transactions are found that might materially affect 
the financial reports.
2. The company’s internal control system and risk 
management system are appropriate, sufficient and efficient. 
At present, there are three experienced internal auditors to 
carry out the internal audit activities.
3. The related-party transactions in 2013 are general and 
normal business transactions, they are reasonable and no 
abnormal transactions are found.
4. The company has complied to the laws of securities 
and stock exchange as well as regulations and other laws 
relevant to the company’s business.
5. Ms.Sureerat  Thongarunsang, auditor registration 
number 4409 was the company’s Independent Auditor for 
the year 2013. SHe is knowledgeable and independent as 
well as has long experience in the auditing activities and 
therefore is suitable for the job.
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     สำ�หรับก�รพิจ�รณ�คัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของ
บริษัทประจำ�ปี 2557 คณะกรรมก�รตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง
น�งส�วสุรีรัตน์  ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 4409  
หรือน�ยสันติ  พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 4623       
หรือน�ยเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 4195  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจำ�ปี 2557

     As for the appointment of the company’s Independent 
Auditor for the year 2014, the Audit Committee proposes that 
the following persons from KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd.:  
MS. Sureerat  Thongarunsang, Registration No. 4409 
or Mr.Santi  Pongjareanpit, No. 4623 or                      
Mr.Ekkasit  Chuthamsatid, No. 4195  
be appointed as the company’s Independent Auditor for the 
year 2014.

(น�ยอุทิศ  จันทร์เจนจบ)
(Mr. Utis  Chanchenchop)
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

Chairman of Audit Committee
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน / Financial Position Statements

สินทรัพย์ / Assets

      ลูกหนี้ก�รค้�
      Accounts receivable

848 42 789 44

      สินค้�คงเหลือ
       Inventories

702 34 560 32

      ที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักรและอุปกรณ
      Land, Buildings, Machines and Equipment

373 18 316 18

      อื่นๆ
      Other

124 6 108 6

     รวม
     total

2,047 100 1,773 100 100

ร�ยก�ร
Discription

2556 - 2013 2555 - 2012

ลูกหนี้ก�รค้�
     บริษัทมีลูกหนี้ก�รค้�รวม 848 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
42 ของสินทรัพย์รวม ลูกหนี้ก�รค้�เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 7 ซึ่ง
สอดคล้องกับร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
9  ในปี 2556 บริษัทได้ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 6.7 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร

สินค้�คงเหลือ  
   บริษัทมีสินค้�คงเหลือรวม 702 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 
ของสินทรัพย์รวม สินค้�คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 25 เป็น
ผลจ�กยอดข�ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและท่ีสำ�คัญบริษัทต้องสำ�รองสินค้�จำ�นวน
หน่ึงสำ�หรับง�นโครงก�รด่วนท่ีต้องส่งมอบให้ลูกค้�ในต้นปี 2557   ในปี 
2556 บริษัทได้ต้ังค่�เผ่ือสินค้�ล้�สมัยและเคล่ือนไหวช้�จำ�นวน 9.7 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสินค้�คงเหลือ

ที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักรและอุปกรณ์   
   บริษัทมีท่ีดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์รวมเป็นเงิน 373 ล้�นบ�ท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่�วเพิ่มขึ้นจ�กปี
ก่อนหน้�ร้อยละ 18 เป็นผลจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�รถมดินและง�นตอกเส�
เข็มสำ�หรับก�รก่อสร้�งอ�ค�รโรงง�นและคลังสินค้�แห่งใหม่

อื่นๆ
   บริษัทมีสินทรัพย์อ่ืนๆรวมเป็นเงิน 124 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 6 ของสินทรัพย์รวม   สินทรัพย์อ่ืนๆประกอบด้วยเงินสดและร�ยก�ร
เทียบเท่�เงินสด 24 ล้�นบ�ท  เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�สินค้� 21 ล้�นบ�ท  
เงินฝ�กประจำ�ใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจ�กธน�ค�ร 24 ล้�นบ�ท  
สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 14 ล้�นบ�ท  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
5 ล้�นบ�ท  ค่�ใช้จ่�ยล่วงหน้�และอื่นๆอีก 36 ล้�นบ�ท

Accounts Receivable 
     Total accounts receivable in 2013 was 848 million Baht, 
represents 42% of total assets. The accounts receivable 
increased by 7% from a year earlier, corresponding to the 
growth of sales and rendering of services of 9%.  In 2013, 
the company had made a provision for doubtful debt of 
6.7 million Baht which is equal to 0.27% of total sales and 
rendering of services.
Inventories
     Total inventories in 2013 was 702 million Baht, represents 
34% of total assets. The inventories increased by 25% from 
a year earlier due to higher sales and more importantly 
the company had to keep a certain amount of inventories 
for delivery to a few urgent projects in early 2014.In 2013, 
the company had made impairment for inventories of 9.7 
million Baht which is equal to 1.4% of total inventories.
Land, Buildings and Equipment 
     Land, Buildings and Equipment in 2013 was recorded 
at 373 million Baht, represents 18% of total assets. The 
fixed assets increased by 18% from a year earlier due to 
the expenditure of landfill and piling for the new factories 
and warehouses.
Others
     Other assets in 2013 was recorded at 124 million Baht, 
represents 6% of total assets.  Other assets comprised of 
cash and cash equivalent 24 million Baht, advance payment 
to supplier 21 million Baht, fixed deposit with commercial 
banks used as collateral against banking facilities granted 
by the banks 24 million Baht, deferred income tax 14 million 
Baht, intangible assets 5 million baht, prepaid expenses 
and others 36 million Baht.

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น / Liabilities and Shareholders’ Equity

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน
Bank overdrafts and short – term loans from financial institutions

637 31 588 33

เจ้�หนี้ก�รค้�

Accounts Payable
362 18 335 19

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities

180 9 136 8

หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities

77 4 85 5

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity

791 38 629 35

รวม
Total

2,047 100 1,773 100

ร�ยก�ร
Discription

2556 - 2013

ล้�นบ�ท
Million Bath

ล้�นบ�ท
Million Bath

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

2555 - 2012

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 
   บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ระยะสั้นจ�กธน�ค�รรวม 637 ล้�น
บ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม  เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 8 ซึ่งสอดคล้องกับร�ย
ได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9

เจ้�หน้ก�รค้�
   บริษัทมีเจ้�หนี้ก�รค้� 362 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 
ของสินทรัพย์รวม  เจ้�หนี้ก�รค้�เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 8 ซึ่ง
สอดคล้องกับร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
   บริษัทมีหนี้สินอื่น 180 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของ
สินทรัพย์รวม  หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 32 หรือเพิ่ม
ขึ้น 44 ล้�นบ�ทเป็นผลจ�กก�รเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะย�วที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี 9 ล้�นบ�ท  ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย 5 ล้�นบ�ท  เงินรับล่วง
หน้�จ�กลูกค้�และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 6 ล้�นบ�ท  ค่�น�ยหน้�และโบนัส
ค้�งจ่�ย 16 ล้�นบ�ท และอื่นๆอีก 8 ล้�นบ�ท 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
   บริษัทมีหนี้   สินไม่หมุนเวียน 77 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
ของสินทรัพย์รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ระยะย�วจ�ก
ธน�ค�ร 38 ล้�นบ�ท  ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 30 ล้�นบ�ท 
และอื่นๆ อีก 9 ล้�นบ�ท 

Bank Overdraft and Short-term Loans
     Total bank overdraft and short-term loans was 637 
million Baht, represents 31% of total assets. Bank overdraft 
and short-term loans increased by 8% from a year earlier 
which is corresponding with the growth of sales and 
rendering of services of 9%.
Accounts Payable
     Total account payable was 362 million Baht, represents 
18% of total assets. Accounts payable increased by 8% 
from a year which is corresponding with growth of sales 
and rendering of services of 9%.
Other Current Liabilities
     Other current liabilities was 180 million Baht, represents 
9% of total assets. Other current liabilities increased by 32% 
from a year earlier or increased by 44 million Baht due 
to the increase of long-term loans payable within one year 
9 million Baht, accrued income tax 5 million Baht, advance 
payment from customers and accrue expenses 6 million 
Baht, sales commission and accrued bonus 16 million 
Baht and others 8 million Baht.
Non-current Liabilities
     Non-current liabilities was 77 million Baht, represents 
4% of total assets. Non-current liabilities comprised of 
long-term loans from banks 38 million Baht, employee 
benefit obligations 30 million Baht and others 9 million baht. 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  
   บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 791 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 
ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมร้อยละ 26 จ�กปีก่อนหน้�หรือ
เพิ่มขึ้น 162 ล้�นบ�ทเป็นผลจ�กกำ�ไรประจำ�ปี 143 ล้�นบ�ท  เงินเพิ่ม
ทุนและส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญจ�กหุ้นทุนท่ีออกให้ต�มใบสำ�คัญแสดง
สิทธิรวมเป็นเงิน 62 ล้�นบ�ท  แต่จ่�ยเงินปันผลเป็นเงิน 40 ล้�นบ�ท 
ที่เหลือ 3 ล้�นบ�ทเป็นข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต�มคณิตศ�สตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
ร�ยได้
   บริษัทมีร�ยได้รวม 2469 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 9  
ร�ยได้กว่�ร้อยละ 99 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร  ร�ยได้
ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจ�กก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ืองของก�รก่อสร้�งและปรับ
ปรุงศูนย์ก�รค้� ซุปเปอร์สโตร์ โชว์รูม และร้�นค้�ย่อย  รวมถึงก�รค้�
ส่งและค้�ปลีกได้ปรับตัวดีขึ้น  แม้ก�รส่งออกจะอ่อนตัวลงบ้�งในปีนี้

 
ต้นทุนข�ยและต้นทุนก�รให้บริก�ร
   บริษัทมีต้นทุนข�ยและต้นทุนก�รให้บริก�รรวม 1739 ล้�นบ�ท เพ่ิม
ขึ้นจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 4 ในขณะที่ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริ
ก�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ทั้งนี้เพร�ะบริษัทข�ยผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งมีอัตร�
กำ�ไรเบื้องต้นม�กกว่�ผลิตภัณฑ์อื่นในสัดส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตร�
กำ�ไรเบื้องต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจ�ก 25.7% ในปี 2555 เป็น 29.3% ใน
ปี 2556 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 
   บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รรวม 521 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
จ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 16  ส�เหตุใหญ่ม�จ�กค่�ใช้จ่�ยแปรผันที่ปรับ
ตัวต�มผลง�นเพ่ิมข้ึน รวมท้ังผลจ�กก�รปรับเงินเดือนประจำ�ปีและก�ร
เพิ่มพนักง�นเพื่อรองรับกับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ LED ที่เพิ่มขึ้น
อย่�งรวดเร็ว

ต้นทุนท�งก�รเงิน
   บริษัทมีต้นทุนท�งก�รเงิน 29 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนหน้�ร้อย
ละ 5 ส�เหตุใหญ่ม�จ�กอัตร�ดอกเบี้ยจ่�ยเฉลี่ยลดลงจ�ก 4.6% ในปี 
2555 เป็น 4.1% ในปี 2556 

Shareholders’ Equity
     Shareholders’ equity was recorded at 791 million Baht, 
represents 38% of total assets. Shareholders’ equity increased 
by 26% from a year earlier or increased by 162 million 
Baht due to operating profit 143 million Baht, share options 
exercised 62 million Baht, dividend payout 40 million Baht 
and defined employee benefit plan actuarial losses 
3 million Baht. 

Comprehensive Income Statements
Revenue.
     Total revenue was 2469 million Baht, up by 9% from a 
year earlier, and more than 99% of the revenue are from 
sales and rendering of services. The increase is a result 
of continued expansion in construction and renovation of 
department stores, super stores, showrooms and retail 
stores. The wholesale and retail activities have also improved, 
although the export sale activity has slightly weakened.
Cost of Sale of Goods and Rendering of Services
     Total cost of sale of goods and rendering of services 
was 1739 million Baht, increased by 4% from a year earlier, 
while revenue from sales and rendering of services up 
by 9% due to higher proportion of sale of LED products 
which have larger margin than other products, and as a 
result the gross profit margin was improved from 25.7% 
in 2012 to 29.3% in 2013.
Selling and Administrative Expenses
     Total selling and administrative expenses were 521 
million Baht, up by 16% from a year earlier due principally 
to higher variable expenses paid according to performance, 
as well as annual salary adjustment and the increase of 
employee to cope with rapidly increase in LED business.
Cost of Fund
    Total cost of fund was 29 million Baht, down by 5% from 
a year earlier due essentially to the decrease in average 
payable interest rate from 4.6% in 2012 to 4.1% in 2013. 
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Profit for the Year
     Total profit for the year was 143.4 million Baht, up by 
60% from a year earlier due to gross profit from sales and 
rendering of services had increased by 24%, while expenses 
including cost of fund increased at slow rate. In addition, 
corporate income tax had decreased from 23% in 2012 to 
20% in 2013.
Comprehensive Income for the Year
     Comprehensive Income was 140.2 million Baht, increased 
by 57% from a year earlier.   In 2013, the company had 
defined employee benefit plan actuarial losses 3.4 million 
Baht, and income from income tax on other comprehensive 
income 0.2 million Baht.

Cash Flows Statements
Cash Flows from Operating Activities
     The company received cash from operating activities 
before change in operating assets and liabilities 259.8 million 
Baht, up 79.8 million Baht or increased by 44% from a year 
earlier. The increase was a result of the increased operating 
profit 54.0 million Baht, the impairment of obsolete and slow 
moving inventories plus the provision for possible bad debt 
16.0 million Baht and others 9.8 million Baht. In 2013, the 
company used total cash of 126.1 million Baht to finance 
the increased accounts receivable and inventories resulted 
from higher sales, and additional 36.8 million Baht for others. 
As a result, total net cash received from operating activities 
was 53.0 million Baht in 2013, as opposed to 136.1 million 
Baht in 2012.
Cash Flows from Investing Activities 
     The company used net cash of 76.3 million Baht for investing 
activities, down 11.9 million Baht or decreased by 13% from 
a year earlier due to the additional 20.4 million Baht cash 
received from the deduction of collateral against banking 
facilities, received 11.0 million Baht less cash from a year 
earlier for sale of investment property, and received additional 
2.5 million Baht cash from other investing activities.
Cash Flows from Financing Activities
     The company received net cash of 35.3 million Baht from 
financing activities, up 73.8 million Baht from a year earlier
 due to bank overdraft and short-term loans increased by 
104.1 million Baht, additional cash received from exercise of 
warrants 20.2 million Baht, and less repayment of borrowing 
5.0 million Baht, but less cash received from borrowing 
48.9 million Baht, additional dividend payout 10.5 million 
Baht, and additional of 3.9 million Baht cash received from 
other financing activities.

Consequently, total net cash in 2013 increased by 12.0 million 
Baht, as opposed to 9.4 million Baht a year earlier.

กำ�ไรสำ�หรับปี
   บริษัทมีกำ�ไรสำ�หรับปี 143.4 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนจ�กปีก่อนหน้�ร้อยละ 
60% เป็นผลจ�กกำ�ไรเบื้องต้นจ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รได้ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 24% ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆรวมถึงต้นทุนท�งก�รเงินรวมกัน
แล้วเพิ่มขึ้นในอัตร�ที่น้อยกว่� นอกจ�กนี้อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลได้
ปรับลดลงจ�ก 23% ในปี 2555 เป็น 20% ในปี 2556

กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
   บริษัทมีกำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 140.2 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน
หน้�ร้อยละ 57 ในปี 2556 บริษัทมีผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�ม
หลักคณิตศ่สตร์ประกันภัยเป็นเงิน 3.4 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรจ�กภ�ษี
เงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0.2 ล้�นบ�ท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
   บริษัทได้รับเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นท่ียังไม่รวมก�รเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�นเป็นเงิน 259.8 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก
ปีก่อนหน้� 79.8 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44  กระแสเงินสดที่เพิ่ม
ข้ึนม�จ�กกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 54.0 ล้�นบ�ท  จ�กก�รต้ังก�รด้อยค่�
สำ�หรับสินค้�ล้�สมัยและเคล่ือนไหวช้�รวมกับก�รสำ�รองหน้ีสงสัยจะสูญ 
16.0 ล้�นบ�ท และจ�กเรื่องอื่นๆอีก 9.8 ล้�นบ�ท   ในปี 2556 บริษัท
ต้องใช้เงินสดเพ่ิมจ�กปีก่อนหน้�ในก�รให้สินเช่ือแก่ลูกค้�และเก็นสินค้�
คงเหลือเพื่อรองรับกับปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มสูงขึ้นรวมเป็นเงิน 126.1 
ล้�นบ�ท และเพื่อเรื่องอื่นๆอีก 36.8 ล้�นบ�ท  ส่งผลให้บริษัทได้รับ
เงินสดสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นเป็นเงิน 53.0 ล้�นบ�ท เทียบกับปีก่อน
หน้�ซึ่งได้รับเงินสดสุทธิ 136.1 ล้�นบ�ท

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน
   บริษัทได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนเป็นเงิน 76.3 ล้�นบ�ท ลดลง
จ�กปีก่อนหน้� 11.9 ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ 13  เป็นผลจ�กบริษัท
ได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 20.4 ล้�นบ�ทจ�กก�รปรับลดเงิน
ที่ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ แต่ได้รับเงินสดลดลงจ�กปีก่อนหน้� 
11.0 ล้�นบ�ทจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน และได้รับ
เงินสดเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 2.5 ล้�นบ�ทจ�กก�รลดลงของกิจกรรม
ลงทุนอื่นๆ   

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน
   บริษัทได้รับเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน 35.3 ล้�นบ�ท เพิ่ม
ขึ้นจ�กปีก่อนหน้� 73.8 ล้�นบ�ท เป็นผลจ�กเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 104.1 ล้�นบ�ท รับเงินสดจ�กหุ้นทุนออกให้ต�ม
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 20.2 ล้�นบ�ท และชำ�ระคืนเงินกู้ลดลง 5.0 ล้�น
บ�ท แต่เงินกู้ยืมระยะย�วลดลง 48.9 ล้�นบ�ท รวมทั้งจ่�ยเงินปันผล
เพิ่มขึ้น 10.5 ล้�นบ�ท และได้รับกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน
อื่นๆ รวม 3.9 ล้�นบ�ท

ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 12.0 ล้�นบ�ท  ในปี 2556 เทียบกับ
ปีก่อนหน้�ที่มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 9.4 ล้�นบ�ท 
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บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
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Lighting and Equipment Public Company Limited
and its Subsidiaries
Annual financial statements and
Audit Report of Certified Public Accountant
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คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเช่ือม่ันว่� ก�รมีระบบกำ�กับดูแลกิจก�รที่
ดีเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำ�
เอกส�รฉบับนี้ขึ้นเพื่อประมวลนโยบ�ยและข้อปฏิบัติหลักๆท่ีกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทจะใช้ยึดถือในก�รปฏิบัติ นโยบ�ยก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รดังกล่�วยังสอดคล้องกับอุดมก�รณ์ของบริษัทที่
กล่�วไว้ว่�
 ยึดมั่นในคว�มเป็นธรรม
 ใส่ใจในคุณภ�พ
 ซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวล�
 ร่วมกันทำ�ง�นเป็นทีม

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่�
“L&E เป็นผู้นำ�ธุรกิจไฟฟ�แสงสว่�งในภูมิภ�คอ�เซียนที่ดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งครบวงจร”

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฉบับน้ีได้รับก�รปรับปรุงและเห็นชอบ
จ�กคณะกรรมก�รบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงห�คม 2556 นโยบ�ยที่ได้รับ
ก�รปรับปรุงใหม่นี้ยึดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สำ�หรับบริษัทจด
ทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 ซึ่งเทียบเคียงจ�ก
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ The Organization for Economic 
Co-Operation and Development ( OECD Principles of Corporate 
Governance ปี 2004) คณะกรรมก�รบริษัทจะติดต�มและปรับปรุง
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้ทันสมัยอย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อให้เหม�ะ
สมและสอดคล้องกับเวล�และสถ�นก�รณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและจะเผย
แพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lighting.co.th

The Board of Directors of Lighting & Equipment Public Company 
Limited strongly believe that good Corporate Governance shall lead 
to business success with secure and continuous development. 
The Company has established this book for developing good 
corporate governance system and practices for the Board, 
executives and employee to withhold and harmoniously with 
Corporate’s Philosophy 
 Uphold fairness
 Dedicate to quality
 Honest and Punctual
 Work together as a team

To follow up the Vision Statement of L&E 
“ To be the leading total lighting solution provider in ASEAN.”

The updated version is modified and approved by the Board on 
August 7th, 2013. This improved version is conforming to the 
Principle of Good Corporate Governance for Listed Companies 
2012. The Board shall monitor and improve the corporate 
governance policies on a regular basis to be appropriate and 
well-timed with the changing circumstances. The policy shall 
be publicize on the company website: www.lighting.co.th The 
principles are presented in 5 categories. 

Section 1 Rights of Shareholders
Section 2 Equitable Treatment of Shareholders
Section 3 Roles of Stakeholders
Section 4 Disclosure and Transparency
Section 5 Responsibilities of the Board 
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คว�มหม�ย:
     “เอกส�รนโยบ�ยที่ระบุถึงบทบ�ท คว�มรับผิดชอบ และอำ�น�จ
หน้�ที่ (Authorities) ของคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร ในก�รกำ�
หนดทิศท�ง ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รควบคุมก�รดำ�เนินง�นขององค์กร”

วัตถุประสงค์:
     คณะกรรมก�รมีคว�มเชื่อมั่นว่� ระบบกระบวนก�รจัดก�รนโยบ�ย
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เป็นสิ่งสำ�คัญในผลักดันให้บริษัทประสบคว�ม
สำ�เร็จในก�รก�รดำ�เนินธุรกิจ และก่อให้เกิดมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจ
แก่ พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และ
นำ�พ�ให้บริษัทมีก�รเจริญเติบโตอย่�งมั่งคั่งและยั่งยืนในระยะย�ว จึง
ได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร 
และพนักง�นขององค์กร ใช้ยึดถือเพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติโดยยึดถือ
แนวท�งก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจด
ทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักก�รและนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ล:
     คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะบริห�รง�นโดยยึดหลัก
บรรษัทภิบ�ลของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน 
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประ
เทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะพัฒน�เพ่ือยกระดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ 
ไปสู่แนวปฏิบัติในระดับส�กล

ประโยชน์ที่ได้รับ
     ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจในเร่ืองก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีเหมือนกันภ�ย
ในองค์กร
     เปดิโอก�สให้กรรมก�รและฝ่�ยจัดก�รได้ปรึกษ�ห�รือในก�รป้องกัน
เหตุก�รณ์ที่อ�จจะก่อให้เกิดก�รขัดแย้ง
     ทำ�ให้คณะกรรมก�รมีแนวท�งแก้ปัญห�ไว้ล่วงหน้�
     ก่อให้เกิดก�รทำ�ง�นเป็นทีม (Teamwork) และก�รประส�นง�นที่
ดีระหว่�งกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร
     เป็นพ้ืนฐ�นท่ีดีสำ�หรับก�รออกนโยบ�ยและระเบียบข้อบังคับภ�ยใน
องค์กร
     สร้�งคุณค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่�งต่อเนื่อง

ต�มร�ยละเอียดต่อไปนี้
1. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
2. นโยบ�ยจริยธรรมธุรกิจ
3. ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในคว�มเป็นเจ้�ของโดยควบคุมบริษัทผ่�นก�รแต่งตั้ง
คณะกรรมก�รให้ทำ�หน้�ที่แทนตนและมีสิทธิในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับ
ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท ผู้ถือหุ้นนอกจ�กจะส�ม�รถใช้
สิทธิของตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ยังส�ม�รถรับทร�บผลก�รดำ�เนิน
ง�น นโยบ�ยบริห�รง�น และก�รเข้�ท�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันอย่�ง
ถูกต้องครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริงผ่�นช่องท�งเว็บไซต์ของบริษัท 
คือ www.lighting.co.th หรือเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยคือ www.set.or.th เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ถือ
หุ้นในก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับง�นทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัท
ได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�
หน้�ที่เป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดตั้งสำ�นักผู้
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Office) เพื่อให้บริก�รข้อมูลและ
ข่�วส�รตลอดจนกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคร�ะห์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้น ได้แก่
     - ก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น
     - ก�รมีส่วนแบ่งในผลกำ�ไรของบริษัท
     - ก�รได้รับข่�วส�รข้อมูลของบริษัทอย่�งเพียงพอ
     - ก�รเข้�ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ลงมติในเรื่องดังต่อไปนี้
 เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมก�ร
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 ก�รจัดสรรเงินปันผล
 ก�รกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 ก�รเพิ่มทุนหรือลดทุน
 ก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ
 เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

1. กำ�รประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทกำ��หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภ�ยใน
เวล� 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และอ�จ
จัดให้มีก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นต�มคว�มจำ�เป็นต�มข้อบังคับของ
บริษัท
1.2 บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวัน เวล� และสถ�นที่ที่เหม�ะสมและ
สะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกส�รข้อมูล
ประกอบก�รประชุมท่ีมีร�ยละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงร�ยละเอียด
คว�มเป็นม�และ คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในทุกว�ระ รวมถึง
ร�ยละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

Section 1 Rights of Shareholders  
Shareholders have the right to the ownership of the company 
and control the Company by appointing the Board to act on 
behalf as their representatives. Shareholders are eligible to 
make decisions on any significant corporate changes.
     In addition to enforcing their right in the shareholders’ 
meeting, Shareholders are able to obtain the results of Company 
performance, management policies, and any related transaction 
through the Company’s website www.lighting.co.th both in 
Thai and English or through the website of the Stock Exchange 
of Thailand www.set.or.th. The Company has appointed Thailand 
Securities Depository Co., Ltd. as a registrar of the Company 
in order to facilitate convenience for shareholders in any 
business related to securities registration of the Company. 
Moreover, the Company has established the Investor Relation 
Office to provide the Investors, Shareholders, Analyst and 
Stakeholders with the Company’s news, activities and up-to-
date information. Fundamental rights of the Shareholders are
     - Buy/Sell or transfer of shares.
     - Share in the profit of the Company.
     - Obtain relevant and adequate information on the Company.
     - Participate and vote in Shareholder meetings to
 elect or remove members of the Board.
 appoint the External Auditor.
 make decision on dividend payment.
 make decision on amendments to the Company’s 
articles of association or by laws.
 make decision on capital increases/decreases.
 approve extra ordinary transactions.
 any other subject that affect the Company conforming 
to laws .
1. Shareholder’s meeting
1.1 The Annual General Meeting is set to be organized once a 
year within 4 months after the end of the fiscal year of the 
Company. The Company may call for extraordinary meeting if 
necessary in relevant to the Company’s regulations.
1.2 The Company convene the Shareholders Meeting once a 
year on appropriate date, time and venue. Meeting invitation 
letter together with meeting handouts with sufficient and 
complete information explaining the details and comments 
of the Board of Directors in all agendas shall be sent to the 
Shareholders with the followings details.
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     - ข้อบังคับของบริษัทเฉพ�ะที่เกี่ยวกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น
     - ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงต�แหน่งกรรมก�ร
     - เอกส�รและหลักฐ�นท่ีผู้เข้�ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม
     - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีกำ�หนดร�ยก�รต่�งๆ ท่ีจะมอบ
ฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำ� หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ต�มแบบประก�ศของกระทรวงพ�ณิชย์ ซ่ึงผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะจ�ก ท�งเว็บไซต์ของบริษัท
     - แผนที่สถ�นที่จัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 บริษัทมอบหม�ยให้บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 7 วัน
1.4 บรษัิทกำ�หนดลงประก�ศโฆษณ�ในหนังสือพิมพ์เป็นเวล�ติดต่อกัน 
3 วัน และลงประก�ศล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 3 วัน
1.5 บริษัทได้เพิ่มช่องท�งก�รเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกส�รประกอบก�รประชุม (ไม่รวมร�ยง�นประจำ�ปี) ผ่�นท�งเว็บไซต์
ของบริษัท ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุม
อย่�งน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวล� พิจ�รณ�ว�ระที่สำ�คัญต่�งๆ
อย่�งพอเพียง
1.6 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถส่งร�ยช่ือผู้ท่ีเห็นว่�สมควรเสนอ
ช่ือให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร รวมท้ังเสนอว�ระก�รประชุมตลอดจน
ส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ที่เกี่ยวข้องกับว�ระก�รประชุมต�มหลักปฏิบัติและ
วิธีก�รที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัท รวม
ถึงประก�ศก�รให้สิทธิดังกล่�วผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
1.7 บริษัทเปิดเผยร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิด
สมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีให้
ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท

2. ก�รดำ�เนินก�รในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทกำ�หนดให้มีข้ันตอนในก�รประชุมอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย 
และคำ�นึงถึงคว�มสะดวก สิทธิ และคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็น
หลัก ในก�รลงทะเบียนเพื่อเข้�ร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้�หน้�ที่ 
และเทคโนโลยีที่เหม�ะสม เพียงพอ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ตรวจสอบเอกส�รของผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมไม่น้อยกว่� 1 ช่ัวโมง
2.2 ก่อนเริ่มก�รประชุมต�มว�ระ ประธ�นกรรมก�รบริษัทจะกล่�วแนะ
นำ�คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัท คณะผู้บริห�รระดับสูงที่เข้�ร่วม
ประชุมด้วยต่อ ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทร�บถึงวิธีก�รใน
ก�รลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธ�นที่ประชุมจะทำ�
หน้�ที่ควบคุมก�รประชุมให้เป็นไปต�มลำ�ดับว�ระที่แจ้งในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวล�ให้เหม�ะสมเพียงพอ สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ประเด็นต่�งๆ ของแต่ละว�ระ โดยไม่มีก�รเพิ่มว�ระอื่นนอกเหนือจ�กที่
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม นอกจ�กนั้น บริษัทยังจัดให้มีบัตรลงคะแนน
เสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นใช้ในก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ และตรวจ
นับ คะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกว�ระ ทั้งเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงด้วยคว�มโปร่งใสและเป็น ธรรม โดยมี
บุคคลที่เป็นอิสระ เช่น ที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัทท�หน้�ที่ประธ�น
ในก�รตรวจนับคะแนนเสียง

     - Regulations of the Company specifically related to the Annual 

General Meeting of Shareholders.

     - Information of the person nominated to serve as Directors.

     - Documents and evidences that the shareholders must present 

prior to attending the meeting.

     - Proxy Form B. Type (which specifies detailed, clear and fixed 

items for authorization). The Company has prepared the proxy 

following the notices of the Ministry of Commerce, namely, Type B 

which can be downloaded from the Company website.

     - Map of the meeting venue.  

1.3 The Company assigned Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

as the registrar of the Company to deliver the meeting invitation 

letter to shareholders not less than 7 days prior to the meeting.

1.4 The company provided Invitation for the Annual General Meeting 

to be published in the newspaper for 3 consecutive days and for at 

least 3 days prior to the meeting date.

1.5 The Company has increased the channel in publishing the 

meeting invitation letter and meeting handouts through the Company’s 

website www.lithing.co.th both in Thai and in English at least 30 

days prior to the meeting so that shareholders can spend more time 

considering important agendas.

1.6 The Company encourages the shareholders to propose nominees 

for Directors, items for meeting agendas and pose related questions 

to be answered in the meeting ahead of the Annual General Meeting 

date, under the Board’s regulations guidelines through the Company’s 

website. Shareholders shall be informed completely of their rights 

through The Stock Exchange of Thailand system.

1.7 The Company has disclosed the list of top 10 shareholders of the 

Company as of the book closing date before the Annual General 

Meeting of Shareholders to shareholders through the website of 

the Company.

2. On the meeting date

2.1. The Company designated the procedure in the Annual General 

Meeting of Shareholders in compliance with law emphasize on 

convenience, right and equity of shareholders. As for meeting 

registration, the Company provides sufficient and appropriate 

technology and person to ensure the Shareholders convenience in 

checking the documents not less than 1 hour prior to the meeting.

2.2. Before the start of the Annual General Meeting of Shareholders, 

the Chairman of the Board shall introduce members of the Board 

of Directors, auditors, legal consultant and high ranking executives 

of the Company participating the meeting to the Shareholders and 

inform the Shareholders on how to cast a vote and the Shareholders’ 

rights. The Chairman of the meeting shall be responsible for conducting 

the meeting according to the agenda stated in the meeting invitation 

letter, allocating time for each agenda appropriately and sufficiently 

without adding any other agendas apart from those stated in the meeting 

invitation letter. Moreover, the Company shall prepare ballots for 

shareholders for voting of each agenda. The votes of all agendas i.e. for, 

against and abstention shall be counted and disclosed transparently 

and fairly by the independent persons i.e. Legal Adviser of the 

Company as a head of vote count inspection. 216
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2.3 ในระหว่�งก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือ
หุ้นแสดงคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำ�ถ�มในว�ระ ต่�งๆ อย่�ง
อิสระก่อนลงมติ
2.4 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้�ร่วมประชุมในภ�ยหลังที่ได้เริ่มก�รประชุมแล้ว
ในก�รออกเสียงลงคะแนน สำ�หรับว�ระที่อยู่ในระหว่�ง ก�รพิจ�รณ�และ
ยังไม่มีก�รลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ว�ระที่ได้เข้�ร่วมประชุม
และออกเสียงเป็นต้นไป
2.5 ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกคร้ัง ในว�ระเลือกต้ังกรรมก�ร
แทนกรรมก�รท่ีออกต�มว�ระ บริษัทได้เปิดโอก�สให้ ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ด้วยบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อ
เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมก�รที่ต้องก�ร ได้อย่�งแท้จริง 
โดยบริษัทได้แนบร�ยละเอียดและข้อมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับผู้ที่ได้รับ
ก�รเสนอช่ือให้เข้�รับก�รเลือกต้ังเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�
2.6 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้
ถือหุ้นในก�รพิจ�รณ�อนุมัติค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท และ
คณะกรรมก�รชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบร�ยละเอียดเกี่ยวกับค่�ตอบ
แทนของคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อยที่มีข้อมูลที่
เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�
2.7 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจ�ปีทุกครั้ง บริษัทได้กำ�หนดให้มี
ว�ระก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�รก�หนดค่�ตอบแทน ของผู้สอบ
บัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ ซ่ึงบริษัทได้แนบร�ยละเอียด
เก่ียวกับผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้�รับก�ร แต่งต้ัง รวมท้ังร�ยละเอียดเก่ียว
กับค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
ใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�
2.8 ในกรณีที่ว�ระก�รประชุมมีหล�ยร�ยก�ร บริษัทจะจัดให้ก�รลงมติ
เป็นแต่ละร�ยก�ร
2.9 บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงทุกคนเข้�ร่วมประชุม
เพื่อฟังคว�มคิดเห็นตลอดจนตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้น
2.10 บริษัทได้นำ�ระบบ E-Voting ที่ได้พัฒน�ขึ้นเองม�ใช้ในก�รลง
ทะเบียนและตรวจนับ องค์ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งก�รนับคะแนนในก�ร
ลงมติต�มว�ระก�รประชุม

3. ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม และก�รเปิดเผยมติก�รประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทจะดำ�เนินก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น ภ�ยหลังที่
ประชุมผู้ถือหุ้นส้ินสุดลงอย่�งละเอียดครบถ้วนต�ม ข้อเท็จจริงท่ีปร�กฏ
ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระทรวงพ�ณิชย์ และสำ�นักง�น ก.ล.ต. ภ�ยใน 14 วันหลังก�รประชุม 
พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ
3.2 บริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ให้รับทร�บข้อมูล ข่�วส�ร ผลก�รดำ�เนินง�น 
และนโยบ�ยในก�รบริห�รง�นอย่�งสมำ�่เสมอ และทันเวล� โดยนอกจ�ก
ก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษัทยังได้นำ�ข้อมูล ที่สำ�คัญ รวมทั้งข่�วส�รต่�งๆ ที่เป็นปัจจุบัน
แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.3 During the meeting, The Board of Directors shall provide 
opportunities for shareholders to express their comments and 
inquires on various issues independently before voting.
2.4. The Company gives shareholders who attend the meeting 
after it has already been started the rights to cast a vote on the 
agenda being considered and not yet voted. Shareholders 
shall be counted as a quorum for the meeting starting from 
the agenda being considered when they enter the meeting.
2.5 In every Annual General Meeting of Shareholders, on the 
agenda to elect directors to replace directors who retire by 
rotation, the Company shall provide opportunities for shareholders 
to elect individual director with balloting. The Company has 
provided sufficient background information of each nominated 
director for the consideration of shareholders.
2.6 In every Annual General Meeting of Shareholders, the Company 
gives the Shareholders the right to consider and approve 
remuneration for the Board of Directors and sub-committees. 
The Company has provided sufficient details of the remuneration 
of the Board of Directors and subcommittees for the consideration 
of shareholders.
2.7 In every Annual General Meeting of Shareholders, there shall 
be an agenda on the appointment of Auditors and remuneration 
for Auditors which are to be proposed to the Shareholders for 
approval. The Company has provided the information about 
the nominated auditors as well as sufficient details of the 
remuneration for auditors for the consideration of the Shareholders.
2.9 The Company requested all Directors, Directors of every 
Sub-committee, as well as Executives to value the importance 
of the Annual General Meeting with perfect attendance to answer 
any inquiries and clarify relevant issues.
2.10 The Company has applies E-Voting system for the registration 
of the meeting, counting the quorum of the meeting and 
counting votes for each resolution according to the agenda.
3. The preparation of the minutes and voting disclosure.
3.1 The Company shall produce a detailed, completed and 
factual meeting minutes after the meeting ended. The minutes 
hall be submitted to the Stock Exchange of Thailand, The Ministry 
of Commerce and The Securities and Exchange Commission 
Thailand within 14 days of the completion of the meeting and 
be posted throughout the Company website in both Thai and 
English.
3.2 To ensure that the Shareholders would receive the Company 
information, messages, operation performance and 
administration policies with accuracy and in timely manner, 
the Company shall disclose the significant information and 
messages through the Company’s website in addition to the 
Stock Exchange of Thailand information system. 
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หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริห�รและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 
ผู้ถือหุ้นร�ยเล็กและผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ จะได้
รับก�รปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม บริษัท
จะสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่�งๆ ของบริษัทผ่�นช่องท�ง
ต่�งๆ ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท�งเว็บไซต์ของบริษัท 
รวมถึงสื่ออื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูล
ข่�วส�รต่�งๆ ของบริษัทโดยเท่�เทียมกัน

1. ก�รให้ข้อมูลก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกส�รข้อมูลประ
กอบก�รประชุมโดยมีร�ยละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งคว�มเห็น
ของคณะกรรมก�รในแต่ละว�ระอย่�งเพียงพอ และมอบหม�ยให้บริษัท
ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหุ้น
ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 7 
วัน เอกส�รดังกล่�วจะมีท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ นอกจ�กน้ีบริษัท
จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกส�รข้อมูลประกอบก�ร
ประชุม (ไม่รวมร�ยง�นประจำ�ปี) ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัททั้งภ�ษ�
ไทยและภ�ษ�อังกฤษเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมอย่�งน้อย 30 วัน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�เพียงพอในก�รพิจ�รณ�ว�ระที่สำ�คัญต่�งๆ
1.2 บริษัทจะจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้นต�มลำ�ดับว�ระท่ีแจ้งไว้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพ่ิมว�ระท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วง
หน้� โดยเฉพ�ะว�ระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวล�ในก�รศึกษ�ข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
1.3 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วยตนเอง
ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมก�รอิสระที่
บริษัทมอบหม�ยเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ม�ประชุมและออกเสียงลง
มติแทน

2. ก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทกำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต�มจำ�นวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่�กับหนึ่งเสียง
2.2 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งร�ยชื่อผู้ที่เห็นว่�ควรเสนอ
ชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร ให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ต�มหลัก
ปฏิบัติและวิธีก�รท่ีบริษัทก�หนดไว้ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประก�ศ
ก�รใช้สิทธิดังกล่�วผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.3 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอเพิ่มว�ระก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ท่ีเก่ียวข้องกับว�ระก�รประชุม
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นต�มระเบียบปฏิบัติท่ีกำ�หนด โดยว�ระก�รประชุม
ที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้�ข่�ยดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

Section 2 Equitable Treatment of 
Shareholders 
All the Shareholders, either the Company executives or not, 
minor or major Shareholders, including foreign Shareholders 
shall be equally and fairly treated with their basic right protected. 
The Company shall communicate with the Shareholders 
and disclose information through various media of the Stock 
Exchange of Thailand, the Company website and other appropriate 
media to ensure that all the Shareholders shall equally and 
properly receive all the Company information and messages.

1. Release of information before the Shareholders meeting
1.1 The Company shall send out meeting invitation letter 
together with handout documents with complete and accurate 
details and comments of the Board of Directors on each agenda 
to shareholders. The Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
which is the registrar of the Company shall be assigned to 
deliver the invitation at least 7 days prior to the meeting date 
in both Thai and English version. In addition, the Company 
announce the meeting invitation together with handout documents 
(Annual Report not inclusive) through the Company’s website 
both in Thai and English at least 30 days prior to the meeting 
date for sufficient timing enable the Shareholders to consider 
significant agenda.
1.2 The Company shall conduct the Annual General Meeting 
of Shareholders according to the agenda stated in the meeting 
invitation and shall not add any agendas without informing 
the shareholders in advance especially the agenda that the 
Shareholders may need timely consideration.
1.3 The shareholders that are unable to attend the meeting 
can exercise their right through appointed proxy or an inde-
pendent director of the Company.

2. Protection of Minor Shareholders
2.1 The Company determined the voting right of shareholders 
to be according to the amount of shares held, with one share 
equal to one vote.
2.2 The Company allows minority shareholders to submit 
nominee for director to the Board for consideration following 
the Company’s code of practice and the procedure defined via 
the Company website. The exercise of their rights shall be 
published through the system of The Stock Exchange of Thailand.
2.3 The Company allows minor shareholders to propose any 
agenda item including questions relevant to the agenda prior 
to the meeting date following the regulation. The proposed 
agenda must not fall into the following categories.
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     - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จบริษัทจะดำ�เนินก�รได้
     - เรื่องที่ขัดกับกฎหม�ย ประก�ศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่�งๆ
ของหน่วยง�นร�ชก�รหรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไป
ต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
     - เรื่องที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม
     - เรื่องที่บริษัทได้ดำ�เนินก�รแล้ว
     - เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพ�ะ
     - เรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและข้อกล่�วอ้�งของผู้เสนอ
เพิ่มว�ระก�รประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ
คว�มไม่ปกติของเรื่องดังกล่�ว
     - เรื่องที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะ
ต้องบรรจุเป็นว�ระ ซึ่งคณะกรรมก�รต้องมีเหตุผลสมควรและส�ม�รถ
อธิบ�ยให้ผู้ถือหุ้นเข้�ใจได้ 
2.4 บริษัทกำ�หนดให้มีกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่�หน่ึงในส�มของท้ังคณะ 
แต่ไม่น้อยกว่� 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นใดๆ

3. ก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
3.1 บริษัทมีนโยบ�ยห้�มกรรมก�รและผู้บริห�ร รวมถึงพนักง�นที่
เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�ข้อมูลภ�ยใน เปิดเผยข้อมูลดังกล่�วแก่บุคคล
ภ�ยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้�มบุคคลข้�งต้นทำ�
ก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินต่อ
ส�ธ�รณชน 1 เดือน
3.2 บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ร�ยง�นก�ร
เปล่ียนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลข�นุก�รบริษัททร�บ 
เพื่อดำ�เนินก�รร�ยง�นให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
3.3 บริษัทกำ�หนดให้น�ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ถือครองโดยกรรมก�รและผู้บริห�รเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี

4. ก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร
4.1 บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในว�ระใดแจ้งก�รมีส่วน
ได้เสียให้ที่ประชุมทร�บก่อนก�รพิจ�รณ�ในว�ระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บัน
ทึกร�ยละเอียดไว้ในร�ยง�นก�รประชุม ในกรณีมีก�รมีส่วนได้เสีย มี
นัยสำ�คัญในลักษณะที่อ�จทำ�ให้กรรมก�รดังกล่�วไม่ส�ม�รถให้คว�ม
เห็นได้อย่�งอิสระ ให้กรรมก�รท่�นนั้นงดเว้นจ�กก�รเข้�ร่วมประชุม
พิจ�รณ�ในว�ระนั้น
4.2 บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�ร�ยก�รที่
เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ซึ่งรวม
ร�ยก�รที่กรรมก�รมีส่วนได้เสียให้มีคว�มถูกต้องและครบถ้วนให้เป็น
ไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลในก�รเข้�ท�ร�ยก�รดังกล่�วอย่�งถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 

     - Matters that beyond the authority of the company.
     - Matters that against the laws, announcements, rules and 
regulations of governmental authority or regulating authority 
or not in accordance with the company’s objectives or Articles 
of Association or the resolutions of the Shareholders’ meetings.
     - Matters that may cause significant problems to 
shareholders at large.
     - Matters that the company has already corrected.
     - Matters that are for the benefit of an individual or a 
particular group of person.
     - Matters about the normal business operation of the 
company and the shareholders who proposed the agenda are 
unable to show that the matters are abnormal.
     - Matters that the Board of Directors considers that they are 
no need to be included in the agenda, and the Board must 
have valid reasons and are able to explain to the shareholders. 
2.4 The Company determined that the Independent Directors 
must not less than one-third of the Board and not less than 3
directors to protect the rights of minority shareholders.

3. Prevention on the abuse of Inside Information
3.1 The Company prohibits all directors, executives and 
employees involved in the inside information from disclosing 
such information to outside person or to person not involved 
in the information. Moreover, the mentioned personnel are 
prohibited from buying or selling the Company’s shares within 
1 month prior to the official announcement of the financial reports.
3.2 All directors and executives of the company must submit 
report on the change of ownership of the company’s shares to 
the Company Secretary for reporting to the Stock Exchange 
Commission as required by laws.
3.3 The Company shall record and disclose the change of 
Director and executives ownership of the Company’s shares in 
the Annual report.

4. Conflict of Interest of Directors
4.1 The company requested stakeholders Directors to submit 
stakeholders report before each agenda which shall be reported 
in the Shareholders meeting report. In case there is any conflict 
of interest that may significantly obstruct the Director from 
indecently comment, the Company shall have that Director to 
refrain from participation of that certain agenda.
4.2 The Company assigned the Audit Committee to review the
Connected Transactions, or the transactions that may lead to 
conflicts of interest including the stake holding of the Director 
to ensure that they are in compliance with the laws and the 
Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest 
benefit of the Company.
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หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้คว�มสำ�คัญและคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผล
ประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ เช่นผู้ถือหุ้น พนักง�น 
ลูกค้� คู่ค้� เจ้�หน้ี คู่แข่งท�งก�รค้� ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชน
ท่ีบริษัทดำ�เนินธุรกิจ เป็นต้น เพร�ะเช่ือว่�ก�รดูแลสิทธิและผลประโยชน์
ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียที่เหม�ะสมและเป็นธรรม จะช่วยให้บริษัท
ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืน ปรัชญ�ของบริษัทที่กล่�วไว้ว่� 
“ ยึดมั่นในคว�มเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภ�พ และร่วมกันทำ�ง�นเป็นทีม”  
 ส�ม�รถสะท้อนถึงเจตน�รมของบริษัทในเรื่องบทบ�ทของผู้มีส่วนได้
เสียเป็นอย่�งดี บริษัทจะพิจ�รณ�และทบทวนอย่�งต่อเนื่องและสมำ่�
เสมอเพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่�งๆ ในก�รสร้�งคว�มมั่งคั่ง คว�มมั่นคงท�งก�รเงิน และคว�มยั่งยืน
ของกิจก�ร บริษัทได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นได้ยึดถือปฏิบัติดังร�ยละเอียดต่อไปน้ี

1. ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้จัดทำ�คู่มือ
จรรย�บรรณธุรกิจซึ่งเป็นนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้
น�ร�ยละเอียดต่�งๆในคู่มือนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.lighting.co.th เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ท่ีสนใจอ่ืนๆส�ม�รถ
อ่�นและศึกษ�ได้สะดวก
คู่มือจรรย�บรรณธุรกิจฉบับนี้ประกอบด้วย
     - บทนำ�
     - นโยบ�ยและก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อพนักง�น 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อลูกค้� 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่ค้� 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้ 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้� 
     - นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ 
     - นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
     - ก�รติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติ

2. ก�รเปิดเผยก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับ
ผิดชอบต่อสังคม
2.1 ผูมี้ส่วนได้เสียหรือผู้สนใจอ่ืนๆนอกจ�กจะอ่�นและศึกษ�ร�ยละเอียด
นโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้เสียในคู่มือจรรย�บรรณธุรกิจของ
บริษัทแล้ว ยังส�ม�รถอ่�นและศึกษ�ก�รเปิดเผยก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยดังกล่�วบนเว็บไซต์หรือในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท กรณี
ที่ผู้มีส่วนได้เสียพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ผิดกฎหม�ย คว�ม
ไม่ถูกต้องของร�ยง�นท�งก�รเงิน ระบบควบคุมภ�ยในท่ีบกพร่อง หรือ
ก�รผิดจรรย�บรรณธุรกิจ ให้แจ้งเบ�ะแสไปให้ประธ�นกรรมก�รตรวจ
สอบหรือกรรมก�รตรวจสอบท่�นใดท่�นหน่ึงทร�บต�มท่ีอยู่บนเว็บไซต์
หรือในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูล และห�กพบว่�
ข้อมูลเป็นจริงให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร
บริษัทเพ่ือดำ�เนินก�รแก้ไขต่อไป บริษัทมีนโยบ�ยคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส
อย่�งเต็มที่และจะเก็บข้อมูลดังกล่�วไว้เป็นคว�มลับ

Section 3 Role of Stakeholders  
The Company concerns and protects the rights and mutual 
benefit of all stakeholders groups i.e. Shareholders, employee, 
customers, partners, creditors, competitors, independent 
auditor, society the community and neighborhood of the 
company, etc. with the belief that appropriate and fairly 
protection of the rights and mutual benefit of the stakeholders 
shall lead to the steady and sustainable growth of the Company. 
The motto “Uphold fairness, Dedicate to quality, Honest and 
Punctual, Work together as a team” explicitly reflects the 
Company’s intention for the roles of Stakeholders. The Company 
shall continuously and regularly consider and review to promote 
the cooperation between the Company and each group of 
stakeholders to generate wealth, financial stability and 
sustainability of the business. The policy on stakeholders is 
established for the Board, the executives and employee to 
withhold and practice with details as follow.

1. Policy affecting stakeholders
The Company has established Business Codes of Conduct 
which is the policy on treating stakeholders and published 
through the website www.lighting.co.th for the convenience 
of stakeholders and those interested.
The Codes of conduct comprises of the followings.
     - Introduction
     - Policy and Guidelines on Conflict of Interests
     - Policy and Guidelines Relative to Shareholders
     - Policy and Guidelines Relative to Employees
     - Policy and Guidelines Relative to Customers
     - Policy and Guidelines Relative to Suppliers or 
        Sub-contractors 
     - Policy and Guidelines Relative to Creditors 
     - Policy and Guidelines Relative to Competitors
     - Policy and Guidelines Relative to Independent Auditors 
     - Policy and Responsibilities to Social and Environment
     - Implementation and Enforcement

2. Disclosures of policies and preparation of the social 
responsibility report
2.1 The stakeholders and those interested can study the policies 
not only from the Company’s Codes of Conduct but also able 
to read and study the policies disclosed in the Company’s 
website or Annual report. In case the stakeholders find any 
violation of laws, the incorrectness of the financial reports, 
the insufficiency of the internal control system or the violation 
of the codes of conduct, they can address their concerns on 
misconducts directly to the Chairman of the Audit Committee 
or any member of the Audit Committee following their contacts 
in the website or in the Annual report for investigation. If the 
information found valid, the Audit Committee shall report to 
the Board of directors for further corrective action. The Company 
policy is to fully protect the whistle blower and the information 
confidentiality.

220
Corporate Governance Policy



2.2 ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์เพื่อให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขได้ทีเลข�นุก�รบริษัทต�มท่ีอยู่ท่ี
ปร�กฏบนเว็บไซต์หรือในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทเพื่อรวบรวมและ
ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ต่อไป
2.3 บริษัทมีนโยบ�ยจัดท�ร�ยง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท รวมทั้งเปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปรับทร�บได้สะดวก

3. นโยบ�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบ�ยก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
บริษัทได้กำ�หนดแนวท�งในก�รรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
โดยได้จัดทำ�คู่มือพนักง�นข้ึนเพื่อให้พนักง�นส�ม�รถใช้ยึดถือปฏิบัติ
และกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�ระดับต่�งๆและฝ่�ยบริห�รทรัพย�กร
บุคคลติดต�มดูแลก�รใช้ข้อมูลดังกล่�วของพนักง�นในเบ้ืองต้น สำ�หรับ
ข้อมูลด้�นส�รสนเทศ บริษัทได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รควบคุมและจัดก�ร
ระบบส�รสนเทศแยกต่�งห�กเพื่อใช้ควบคุมและติดต�มก�รใช้ข้อมูล
ส�รสนเทศของบริษัทอย่�งเป็นระบบ นอกจ�กนี้ยังได้กำ�หนดขอบเขต
ก�รเปิดเผยข้อมูลของกรรมก�รและผู้บริห�รต่อบุคคลภ�ยนอกไว้ใน
คู่มือ จรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท และกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้
บริห�รแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงก�รถือครอง หลักทรัพย์ของตนให้เลข�
นุก�รบริษัททร�บทันทีเพื่อท�ร�ยง�นส่งให้สำ�นักง�น ก.ล.ต. ต�มข้อ
กำ�หนดภ�ยใน 3 วันหลังก�รทำ�ธุรกรรม
3.2 นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยห้�มกรรมก�ร
และพนักง�น แสวงผลประโยชน์ที่ไม่ชอบจ�กธุรกรรมของบริษัท ห้�ม
กรรมก�รและพนักง�นรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตจ�ก
คู่ค้� รวมทั้งห้�มกรรมก�รและพนักง�นเสนอหรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ
ที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้� บริษัทกำ�หนดให้ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆของบริษัทอยู่
ในกรอบของกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด รวมทั้งไม่ทำ�ธุรกรรมอำ�พร�งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย และไม่เสนอหรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหม�ยแก่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ
3.3 นโยบ�ยด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
บริษัทมีนโยบ�ยไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะเป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�ง
ปัญญ�ของผู้อื่นไม่ว่�จะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหม�ยก�รค้� 
รวมทั้งห้�มพนักง�นนำ�โปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหม�ยม�
ใช้ในง�นของบริษัทโดยให้พนักง�นทุกคนลงน�มรับทร�บนโยบ�ยดัง
กล่�วของบริษัท
3.4 นโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพร�ะเชื่อ
ว่�มนุษย์ทุกคนแม้ว่�อ�จเกิดม�มีฐ�นะไม่เท่�กัน แต่ศักดิ์ศรีของคว�ม
เป็นมนุษย์เท่�เทียมกัน จึงควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยคว�ม
เค�รพและสุภ�พโดยไม่คำ�นึงถึง เชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ และอ�ยุ บริษัท
มีนโยบ�ยว่�จ้�งบุคคลทุพพลภ�พเข้�ทำ�ง�นในบริษัทโดยจัดให้ทำ�ง�น
ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสมเพื่อให้บุคคลเหล่�นี้มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.2 The stakeholders are able to submit their comments or 
useful suggestions to the Company for improvement through 
the Secretary of the Company to collect and report to the 
Board of Director. The contacts are both indicated in the 
website and in the Annual report.
2.3 The Company has adopted and approved policy on 
environmental and social issues which is disclosed in the 
Annual report and website for conveniences of those interested.
3. Other policies involving the stakeholders
3.1 Policy on Disclosure of internal information The Company 
has set guideline for storage and to prevent the use of internal 
information by providing Employee Manual for the employee 
to abide. The Employee Manual designate the supervisor of all 
piers and the Harman Resources Division to closely monitoring 
of the preliminary internal information usage. For the Information 
System, the Company has set a separate policies for systematic 
control and monitoring. Apart from the above, the Company 
has also defined in the Company’s Codes of Conduct, the extent 
of information disclosure for the Board and the executives and 
requests the Board and the executives to immediately submit 
Report of changes in securities holding to the Company Secretary 
to report to the Stock Exchange Commission within 3 days 
according to the regulation.
3.2 Policy on Anti-Fraud and Corruption The company has set 
policy against fraud and corruption by prohibiting the Board 
and Employees to seek benefits from any transactions of 
the Company. The Board and Employee are prohibited from 
soliciting or accepting any unsporting benefit from business 
partner, should refrain from offering or paying any unsporting 
advantage to business partner. The Company designate all 
transaction to be done strictly within the extent of law and not 
supporting any unlawful nominee business and not to offer or 
pay any illegal advantage to government officer.
3.3 Policy on Intellectual property The Company policy is to 
refrain from any violation of other’s intellectual property i.e.; 
copywriter, patent, trademark and also prohibit the employee 
to bring in or download illegal software which all employee 
has to sign their acceptance.
3.4 Policy on Human Right
The Company ensures that human rights are taken into 
consideration in the conduct of business with the belief that, 
human, though born different, are equal in human dignity. 
Therefore, each individual should be respected and treated 
politely regardless their races, religions, genders and ages. 
The company has a policy of recruiting individuals with physical 
impair to work in the suitable and proper position to improve 
their well-being.
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หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
1. ก�รเปิดเผยข้อมูล
บริษัทมีนโยบ�ยเปิดเผยข้อมูลและส�รสนเทศที่ตรงกับคว�มเป็นจริง มี
คว�มถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� และโปร่งใส ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�ร
ต่�งๆ ดังต่อไปนี้
     - ผ่�นระบบข่�วของของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     - ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2)
     - แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
     - เว็บไซต์ของบริษัท
     - ก�รประชุมพบปะกับนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนใน
โอก�สที่เหม�ะสม
     - ก�รประชุมเพื่อแถลงข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นในกิจกรรม 
The Opportunity Day และประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่ออื่นๆ ต�มคว�ม
จำ�เป็นและเหม�ะสม รวมถึงก�รน�ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจเข้�
เยี่ยมชมกิจก�รและโรงง�นผลิตของบริษัท

บริษัทได้มอบหม�ยให้ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รเป็น “โฆษก” ของบริษัท
โดยมีกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงินเป็นผู้
ช่วยในก�รเผยแพร่ข้อมูลและส�รสนเทศออกสู่ส�ธ�รณะ นอกจ�กนี้
บริษัทยังได้จัดตั้งสำ�นักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กรขึ้นเพ่ือให้
บริก�รและสื่อส�รกับบุคคลภ�ยนอก เช่นผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นัก
ลงทุนสถ�บัน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ และหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทมีนโยบ�ยเปิดโอก�สให้บุคคลต่�งๆดังกล่�วเข้�พบผู้บริห�รของ
บริษัทได้ต�มคว�มเหม�ะสมและจะเปิดเผยข้อมูลและส�รสนเทศเฉพ�ะ
ท่ีได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะแล้ว ท้ังน้ีเพ่ือให้ข้อมูลและส�รสนเทศท่ีสำ�คัญ
ที่เปิดเผยต่อบุคคลกลุ่มต่�งๆมีคว�มเป็นธรรมและเท่�เทียมกันบริษัท
กำ�หนดให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในร�ยง�นประจำ�ปี(แบบ 56-2) ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุป
3. ร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
4. ร�ยละเอียดคณะกรรมก�ร/คณะผู้บริห�ร/โครงสร้�งก�รบริห�ร
5. กิจกรรมที่สำ�คัญของบริษัท
6. ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล
7. ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ/ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน
8. โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท
9. ปัจจัยคว�มเสี่ยง
10. ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
11. ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
12. ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
13. คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน
14. งบก�รเงินที่ผ่�นก�รตรวจสอบแล้วจ�กผู้สอบบัญชีอิสระ
15. นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร
16. คู่มือจรรย�บรรณธุรกิจ

Section 4 Disclosure of Information and 
Transparency 
1. Disclosure of Information
The Company has a policy to disclose data and information 
accurately, completely, timely, and transparently through the 
following media. - The news system of the Stock Exchange of 
Thailand.
     - Annual report (Form 56-2).
     - Annual Registration Statement (Form 56-1)
     - Company’s web site.
     - Analyst and Investors meeting.
     - Operating Performance announcement on the Opportunity 
day, publicizing the Company’s information and activities on 
other media including Investors and shareholders site visit.

The Company has assigned the Chief Executive Officer to be 
the Spoke-person of the Company together with the Managing 
Director and the Financial and Accounting Director as assistant 
for disclosure of information to public. In addition, the Company 
has set up the Investors Relations Office to represent the Company 
in communicating and publicizing the Company’s information 
and activities which are beneficial to shareholders, investors, 
securities analysts and government agencies to access 
information of the Company. The Company has a policy that 
allows person to meet with the Company’s management as 
appropriate and shall only disclose the data and information 
that has been publicly disclosed in order to provide data and 
information that is disclosed to third parties with fairness and 
equality.
The Board of Directors has arranged for preparation of Annual 
report (Form 56-2) to disclose :
1. General information of the Company.
2. Summarized financial information.
3. Reports from the Board of Directors.
4. Profile of the Board of Directors / the executives / Organiza-
tion structure. 5. Important activities.
6. Major Shareholders and Dividend policy. 7. Business opera-
tions characteristics / Industrial condition and Competition.
8. Income structure. 
9. Risk factors.
10. Compliance to Corporate Governance. 
11. Report on responsibility of the Board of Directors toward 
financial reports. 
12. The Audit Committee report. 
13. Description and analysis of financial condition. 
14. The financial statements audited by independent auditors. 
15. Corporate Governance policy. 
16. Business Codes of Conduct.
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สำ�หรับข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) นอกจ�กจะประกอบด้วยข้อมูลในแบบ 56-2 แล้ว ยังเปิด
เผยข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม
1. ก�รวิจัยและพัฒน�
2. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
3. โครงก�รในอน�คต
4. ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย
5. โครงสร้�งเงินทุน
6. โครงสร้�งก�รจัดก�ร
7. ก�รควบคุมภ�ยใน
8. ร�ยก�รระหว่�งกัน
9 .ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทมีนโยบ�ยเปิดเผยข้อมูลและส�รสนเทศบนเว็บไซต์ของบริษัท 
และจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่�งสมำ่�เสมอ ข้อมูลที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย
1. อุดมก�รณ์หรือปรัชญ�ของบริษัท
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
3. ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท
4. ร�ยชื่อและร�ยละเอียดของคณะกรรมก�รและคณะผู้บริห�ร
5. โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท
6. โครงสร้�งก�รถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
7. โครงสร้�งกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย
8. นโยบ�ยและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
9. งบก�รเงินร�ยไตรม�สที่ผ่�นก�รสอบท�นและงบก�รเงินประจำ�ปีที่
ผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีอิสระแล้ว
10. หนังสือเชิญประชุมส�มัญและวิส�มัญผู้ถือหุ้น
11. ร�ยง�นประจำ�ปีและแบบ 56-1 ที่ส�ม�รถให้ด�วน์โหลดได้
12. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
13. นโยบ�ยก�รควบคุมภ�ยใน
14. กฎบัตรของสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน
15. กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
16. กฎบัตรของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
17. ข้อบังคับของบริษัท
18. คู่มือจรรย�บรรณธุรกิจ
19. ร�ยชื่อและก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ผู้ลงทุนสัมพันธ์
20. ข่�วส�รและกิจกรรมที่สำ�คัญของบริษัท
21. เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

Apart from the information disclosed in the Form 56-2, the 
Company disclose further of :
1. Research and Development.
2. Assets used in the business.
3. Future projects.
4. Legal disputes.
5. Capital structure.
6. Management structure
7. Internal Control
8. Interrelated transaction 
9. Other involved information 

Information disclosed on the Company’s website.
The Company’s policy is to disclose data and information 
on the Company’s website which is regularly updated. The 
information disclosed are :
1. Ideology or Philosophy of the Company.
2. Vision and mission statement of the Company.
3. The Company’s business operations characteristics.
4. List and details of the Directors and executives.
5. Income structure of the Company.
6. Shareholding structure and Major Shareholders list.
7. The Company structure and its subsidiaries.
8. Risk factors and risk management policy.
9. Quarterly and Annually financial statements audited by 
independent auditors.
10.Invitation for Annual General Meeting and Extraordinary 
General Meeting of Shareholders.
11. Downloadable Annual Report and Form 56-1.
12. Corporate Governance Policy.
13. Internal Control Policy.
14. Charter of the Internal Audit Office.
15. Charter of the Audit Committee.
16. Charter of the Corporate Governance and Nomination 
Committee.
17. Articles of Association.
18. The Company’s Codes of Conduct.
19. Names and contacts of the Investor Relations officers.
20. News and activities of the Company.
21. Other matters that are beneficial to shareholders.
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หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 
คณะกรรมก�รมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในก�รดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท มีหน้�ที่ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ต�มหลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับของ ก.ล.ต. ต�มข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�ร
ประกอบด้วยบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มีประสบก�รณ์ที่เป็นประ
โยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และพร้อมที่จะอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่
เพื่อเสริมสร้�งให้บริษัทมีคณะกรรมก�รที่แข็งแกร่ง รวมทั้งได้ผ่�นก�ร
อบรมหลักสูตรกรรมก�รจ�กสม�คมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
เพื่อให้เข้�ใจบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับ ตรวจสอบ และประเมินก�รดำ�
เนินง�นของบริษัท

1. โครงสร้�งคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รของบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมก�รชุด
ย่อยทั้งหมดจำ�นวน 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมก�รบริษัท
2. คณะกรรมก�รบริห�ร
3. คณะกรรมก�รตรวจสอบ
4. คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
บริษัทมีก�รกำ�หนดและแยกอำ�น�จของคณะกรรมก�รแต่ละชุดไว้อย่�ง
ชัดเจน โดยในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญๆ จะต้องผ่�น คว�ม
เห็นชอบของคณะกรรมก�รแต่ละชุด ซึ่งมีหน้�ที่เฉพ�ะเรื่องและเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�หรือรับทร�บ เพื่อถ่วงดุลและ
สอบท�นให้เกิดคว�มโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท
     - คณะกรรมก�รประกอบด้วยประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอื่น
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันมีกรรมก�รรวม 11 คน
     - คณะกรรมก�รบริษัทต้องมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมก�รทั้งคณะ และต้องไม่ต่�กว่� 3 คน
     - คณะกรรมก�รบริษัทต้องมีกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�รอย่�งน้อย
กึ่งหนึ่ง
     - ประธ�นกรรมก�รไม่ใช่คนเดียวกับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
     - ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รโดย
ตำ�แหน่ง
     - คณะกรรมก�รมีเลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่เลข�นุก�รของคณะ
กรรมก�ร ซึ่งทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�งๆที่
คณะกรรมก�รต้องทร�บและปฏิบัติต�มมติของคณะกรรมก�ร
     - กรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับก�รแต่งตั้งกลับ
เข้�เป็นกรรมก�รใหม่ได้ และก�รเป็นกรรมก�รจะเป็นกี่ว�ระก็ได้โดย
คว�มเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมก�รบริษัทต้องไม่เป็นกรรมก�รในบริษัทมห�ชนอื่นเกิน 5 แห่ง 
และก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอ่ืนดังกล่�วต้องแจ้งให้คณะ
กรรมก�รรับทร�บและเห็นชอบ

Section 5 Responsibilities of the Board 
The Board is responsible to shareholders for the Company’s 
business by performing duties in compliance with the law and 
conforming to rules and regulations of the Stock Exchange 
Commission and the Stock Exchange of Thailand, the objectives 
and articles of association of the company as well as the 
resolutions of shareholders’ meeting. The Board of Directors 
shall perform its duties in good faith, with due diligence and 
care, for the best interest of the Company and all Shareholders. 
The Company defined the Board of Directors to consists of 
individuals. They are required to be devoted to strengthen the 
Company with knowledge, capabilities and experience that 
beneficial to its business. The Board members shall have gone 
through the Director training course of the Thai Institute of 
Directors to understand the key role in directing and evaluating 
the operations of the Company.
1. Structure of the Board
The present Board of Directors consist of 4 Sub-Committee as 
follow.
1. The Board of Directors 
2. The Executive Committee 
3. The Audit Committee 
4. The Corporate Governance and Nomination Committee
The Company has defined and clearly separated the authority 
of the Board of Directors. Consideration on important issues 
would be approved by each responsible Sub-Committee and 
submit to the Board of Directors for approval or acknowledgement 
to balance and ensure of transparency and fairness among all
 concerned parties.
1.1 Structure of the Board.
- The Board of Directors shall consist of Chairman of the Board 
and other Directors, altogether not less than 5 members. At 
least half of the Board members must reside in Thailand. At 
present there are 11 members in the Board.
- At least one-third of total members of the Board of Directors 
must be Independent Directors and must not less than 3 
Independent Directors.
- At least half of the directors in the Board must be 
Non-Executive Directors.
- Chairman of the Board and Chief Executive Officer must not 
be the same person.
- Chief Executive Officer is a member of the Board according to 
his role.
- The Company Secretary is also the secretary of the Board of 
Directors and serve the Board of Directors in the areas of 
providing legal advice and other regulations that the Board of 
Directors must know.
- The vacating director may be eligible for re-election. There is 
no limit for number of terms of being the Company Director 
which is subject to the approval of Shareholders.
- The Directors must not be the Directors in more than 5 other 
public companies. The holding of Directorship in other 
companies mentioned above must be informed to the Board 
of Directors and approved by the Board. 224
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     - ห้�มมิให้กรรมก�รประกอบกิจก�รเข้�เป็นหุ้นส่วนหรือเข้�เป็น
กรรมก�รในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภ�พธุรกิจอย่�งเดียวกันและดำ�เนินธุรกิจ
อันเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
     - กรรมก�รทุกคนควรเข้�ใจเป็นอย่�งดีถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รและลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะ
แสดงคว�มคิดเห็นของตนอย่�งเป็นอิสระ รวมทั้งอุทิศเวล�และคว�ม
พย�ย�มในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีเพื่อเสริมสร้�งให้บริษัทมีคณะกรรมก�รที่
เข้มแข็ง
     - กรรมก�รบริษัทต้องมีคุณสมบัติและประสบก�รณ์ต�มที่บริษัท
ต้องก�รและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดของสำ�
นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ 

1.2 นิย�มและคุณสมบัติของกรรมก�ร
     - กรรมก�รบริห�ร หม�ยถึงผู้บริห�รที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร
ของบริษัท กรรมก�รบริห�รต้องเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในธุรกิจ
ของบริษัท และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้�มเป็นกรรมก�รบริษัทต�ม
กฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. หรือตล�ดหลัทรัพย์ฯ
     - กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร หม�ยถึงกรรมก�รบริษัทที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริห�ร กรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะ มีประสบก�รณ์ 
หรือมีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท และต้องไม่เป็น
บุคคลต้องห้�มเป็นกรรมก�รต�มกฎหม�ย หรือข้อกำ�หนดของสำ�นัก
ง�น ก.ล.ต. หรือตล�ดหลักทรัพย์ฯ
     - กรรมก�รอิสระ คือกรรมก�รที่ไม่ได้บริห�รจัดก�รบริษัท หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท มีคว�มอิสระจ�กคณะผู้บริห�รและผู้ถือหุ้นร�ย
ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอ�จส่งผลกระทบในท�งลบต่อผล
ประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัท ได้
กำ�หนดนิย�มกรรมก�รอิสระเท่�กับข้อกำ�หนดขั้นต่�ของ ก.ล.ต. หรือ
ตล�ดหลักทรัพย์

1.3 กรรมก�รอิสระ
คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
1. กรรมก�รอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 
1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
2. กรรมก�รอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�ร
ง�น ลูกจ้�ง พนักง�น หรือเป็นที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้
มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมี
ลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันได้รับก�รแต่งตั้ง
3. กรรมก�รอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียท�งก�รเงินหรือผลประโยชน์
อื่นๆ ในก�รบริห�รจัดก�รและธุรกิจทั้งในท�งตรงหรือท�งอ้อมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดในลักษณะ
ท่ีอ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน หรือไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว
ม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันได้รับก�รแต่งตั้ง

- No director is allowed to be the partner or director of other 
companies which have similar business and operate the business 
in competition with the company excepted that the matters 
were informed to the shareholders’ meeting before the person 
was appointed to the company’s director.
- Every Director should understand comprehensively the duties 
and responsibilities of the Company’s Director and the nature 
of business of the Company as well as shall express their 
opinions independently. They shall dedicate their time and effort 
in carrying out the duties to reinforce the strength of the Board.
- The Directors should have qualification and experience as 
requested by the Company and not prohibited by law or against 
the regulation of the S.E.C and the Stock Exchange of Thailand. 
1.2 Definition and Qualification of the Director
- Executive Director is an executive who is appointed as a 
member of the Board of Directors. The Executive Director must 
be knowledgeable and understand the business of the Company 
and must not be a person who is prohibited to be Company’s 
Director by laws, or regulations of the Stock Exchange 
commission or the Stock Exchange of Thailand.
- Non-executive Director is a Director who has no position in 
the Company’s management. The Non-Executive Director 
must have skills, experience and expertise that are useful to 
the Company, and must not be a person who is prohibited 
to be company’s director by laws, or regulations of the Stock 
Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.
- Independent Director is a Director who has no position in the 
Company’s Management or any of its subsidiaries and be 
independent from the executives and major shareholders. They 
must have no business dealings with the company that may 
lead to negative effect with the company’s benefit and/or the 
shareholder’s benefit and must meet the minimum qualification 
outlined by the Securities and Exchange Commission or the 
Stock Exchange of Thailand.
1.3 Independent Director
The qualifications of Independent Director
1. Independent Director and related person must not hold more 
than 1% of the Company shares, of the issued shares of company 
or affiliated, associated, or legal person that may lead to conflict.
2. Independent Director must not be the executives, employee, 
staff or advisors who receive regular compensation from the 
company or an affiliated, associated, or related company unless 
they have not been involved in such positions for at least 2 years 
prior to the date of appointment.
3. Independent Director must be free of any direct or indirect, 
financial or other interests in the management and business 
of the company or its subsidiaries, associated or related 
companies, or major shareholder in a way that might interfere 
with their independent decision making, unless they have not 
been involved in such position for at least 2 years prior to the 
date of appointment.
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4. กรรมก�รอิสระจะต้องไม่มีคว�มสัมพันธ์กับกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 
เจ้�หน้�ที่บริห�ร ผู้มีอำ�น�จควบคุมหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย ไม่ว่�จะเป็นคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�ร
จดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร เจ้�หน้�ท่ี
บริห�ร ผู้มีอำ�น�จควบคุมหรือผู้ถือร�ยใหญ่
5. กรรมก�รอิสระจะต้องไม่ทำ�ก�รเป็นตัวแทนอย่�งเปิดเผยหรืออย่�ง
ไม่เปิดเผยของกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือ
เป็นญ�ติของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมก�รอิสระจะต้องทำ�หน้�ท่ีและใช้วิจ�รณญ�ณของตน โดยไม่ได้
รับอิทธิพลจ�กกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญ�ติ 
7. กรรมก�รอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�ร
มีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันได้รับก�รแต่งตั้ง
8. กรรมก�รอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน 
ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดัง
กล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันได้รับก�รแต่งตั้ง
9. บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รอิสระดำ�รงตำ�แหน่งต�มว�ระได้ไม่เกิน 9 ปี 
คณะกรรมก�รบริษัทอ�จพิจ�รณ�เสนอให้แต่งตั้งกรรมก�รอิสระท่�น
น้ันดำ�รงตำ�แหน่งต่อเน่ืองต่อไป ห�กเห็นว่�ก�รให้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว
ต่อเนื่องต่อไปมีคว�มจำ�เป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย
คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ได้แก่ 
คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รและสรรห� เพื่อให้ปฏิบัติหน้�ที่เฉพ�ะเรื่องและนำ�เสนอผล
ให้คณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�และรับทร�บ ซึ่งคณะกรรมก�รชุด
ย่อยมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มที่กำ�หนด
2.1 คณะกรรมก�รบริห�ร
คณะกรรมก�รบริห�รมีประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รเป็นประธ�น และกรรม
ก�รบริห�รอื่นทั้งหมดเป็นกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�รปฏิบัติหน้�
ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ดังร�ยละเอียดของ
ขอบเขตหน้�ที่ต่อไปนี้
     - มีอำ�น�จอนุมัติก�รชำ�ระเงินหรือใช้จ่�ยเงินรวมถึงก�รเข้�เป็นผู้ค้�
ประกันก�รชำ�ระเงินเพื่อทำ�ธุรกรรมต�มปกติของบริษัทภ�ยใต้วงเงินไม่
เกิน 200 ล้�นบ�ท
     - มีอำ�น�จแต่งตั้งและถอดถอนเจ้�หน้�ที่ของบริษัทในตำ�แหน่งที่ไม่
สูงกว่�ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร
     - มีอ�น�จจัดทำ� กำ�หนดนโยบ�ย และทิศท�งธุรกิจ ของบริษัทเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
     - จัดตั้งโครงสร้�งองค์กรและก�รบริห�ร โดยให้ครอบคลุมก�รคัด
เลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง และก�รเลิกจ้�งของพนักง�นของบริษัท

4. Independent Director must not be related to any executive 
director, executive officer, controlling person, or major share-
holder no matter by blood or registration under laws such as 
parents, spouse, sibling, and child, including the spouse of the 
child, executive director, executive officer, controlling person, 
or major shareholder of the company or its subsidiary.
5. Independent Director must not act as a nominee or 
representative of any director, major shareholder or group of 
shareholders, or are a relative of any major shareholder or 
group of shareholders.
6. Independent Director must carry out their duties and exercise 
their judgment without being influenced by executive directors 
or major shareholders, including the related persons or relatives.
7. Independent Director must not be or used to be an auditor 
of the company or affiliated, associated, or related company, 
unless they have not been involved in such positions for at 
least 2 years prior to the date of appointment.
8. Independent Director must not be or used to be persons who 
provided any professional advice and services, such as legal 
advisor or financial consultant, who receives service fees more 
than Baht 2 million per annum from the company or affiliated, 
associated, or related company, unless they have not been 
involved in such positions for at least 2 years prior to the date 
of appointment.
9. The Company has determined the term of Independent 
Director of not more than 9 years. The Board may propose for 
the Independent Directorship to be continued for the necessity 
and maximum benefit of the Company.

2. The Sub Committee. The Board of Directors has appointed 
various Sub Committees such as the Executive Committee, 
the Audit Committee, the Corporate Governance and Nomina-
tion Committee to focus on a particular area and report to the 
Board of Directors for consideration and acknowledgement. 
Each Sub Committee shall be responsible for their assigned 
duty. 
2.1 The Executive Committee.
The Chief Executive Officer acts as the Chairman of the Execu-
tive Committee and other executives as the committee. The 
Executive Committee perform the duty assigned by The Board 
of Directors within following functions.
- Approve payment or become guarantor for the payment for 
the company’s normal business transactions within the limit 
of not more than 200 million Baths.
- Appoint or remove officer of the company whose rank not 
higher than the Managing Director.
- Prepare and establish the policy and strategic direction of 
the company for the approval of Board of Directors.
- Establish the Organization Chart and the Management Struc-
ture of the company covering the selection, training, employ-
ment and termination of employees of the company.
 226

Corporate Governance Policy



     - กำ�หนดแผนธุรกิจและอำ�น�จก�รบริห�รง�น อนุมัติงบประม�ณ
ประจำ�ปี และ ดำ�เนินง�นต�มแผนธุรกิจและกลยุทธ์ท�งธุรกิจที่สอด
คล้องกับนโยบ�ยและทิศท�งธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
     - ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัท ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วให้แก่คณะกรรมก�รนั้น กำ�หนดให้ร�ย
ก�รที่กรรมก�รบริห�รหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรืออ�จ
มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใด (ต�มที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. และ
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ก�หนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมก�ร
บริห�รซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2.2 คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรม
ก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 3 คน ส�ม�รถ
ใช้ดุลยพินิจของตนอย่�งเป็นอิสระ ส�ม�รถอ่�นและเข้�ใจพื้นฐ�นของ
งบก�รเงินซ่ึงจำ�เป็นต้องมีในก�รทำ�หน้�ท่ีกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�ร
ตรวจสอบอย่�งน้อย 1 คน ต้องมีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ ท�งด้�นบัญชี 
หรือก�รจัดก�รด้�นก�รเงินท่ีเก่ียวข้องต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลัก
ทรัพย์ฯคณะกรรมก�รตรวจสอบต้องจัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวท�งใน
ก�รปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
     - สอบท�นให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงิน (ร�ยไตรม�สและประจำ�
ปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องของบริษัทอย่�งเพียงพอก่อน
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
     - สอบท�นให้บริษัทมีระบบควบคุมภ�ยในและระบบตรวจสอบภ�ย
ในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ
     - สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รประเมินคว�มเสี่ยง และก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมเพียงพอและมีประสิทธิภ�พ
     - สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ด
หลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
     - พิจ�รณ�คัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้
สอบบัญชีของบริษัท ประส�นง�นกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบ ขอบเขต แนวท�ง แผนง�น และปัญห�ที่
พบระหว่�งก�รตรวจสอบ และประเด็นท่ีผู้สอบบัญชีเห็นว่�เป็นส�ระสำ�คัญ
     - พิจ�รณ�เปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดร�ยก�รที่เกี่ยว
โยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้มีคว�มถูก
ต้องและครบถ้วน
     - จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�รตรวจ
สอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดังกล่�ว
ต้องลงน�มโดยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
     - ปฏิบัติหน้�ท่ีอ่ืนๆ ต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

- Establish business plan and management authorities, approve 
the annual operating budget and manage the company business 
in accordance with the business plan and business strategy, 
and in compliance with the policy and strategic direction
approved by Board of Directors.
- Perform other duties assigned by Board of Directors. In case 
that any Executive Director or its related parties have any 
interest in any transaction or matter directly affect the company, 
the Executive Director must not participate in the decision 
making process on such issues. 
2.2 The Audit Committee
The Audit Committee is appointed by the Board of Directors. 
The Audit Committee shall consist of at least 3 Independent 
Directors who shall meet the independent and financial literary 
requirements for serving on Audit Committee. At least 1 member 
of the committee shall have accounting or related financial 
management expertise as set forth in the applicable rules of 
the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee shall 
prepare a Charter of the Audit Committee to be approved by 
the Board of Directors for use as the operating guidelines and 
should cover the followings
- Review the financial reports (quarterly financial report and 
annual audited financial report) to oversee that the reports are 
sufficient and correct before forwarding them to the Board of 
Directors for consideration.
- Review and oversee that the internal control system and the 
internal audit system are adequate, appropriate and efficient.
- Review the risk assessment and risk management system 
to oversee that they are appropriate, adequate and efficient.
- Review the business operating procedures to oversee that 
they are in compliance with rules and regulations of the Security 
Exchange Commission and those of the Stock Exchange of 
Thailand as well as other laws relative to the company business.
- Recommend to the Board, the independent auditors to be 
nominated for shareholders’ approval, to audit the financial 
reports of the company. Review with the Independent auditors 
the objectivity of audit, responsibility and auditing procedures 
of the independent auditors including problems found during 
the audit as well as issues that the independent auditors feel 
they may have material impact on the company financial reports.
- Review the disclosure of connected transactions or 
transactions that may have conflict of interest to oversee that 
they are accurate, correct and timely.
- Issue an Audit Committee Report to be included in the
company’s annual report and the report must be signed by 
the Audit Committee Chairman.
- Other matters that assigned by the Board.
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2.3 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�ร
บริษัท คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�ประกอบด้วยกรรม
ก�รของบริษัทอย่�งน้อย 3 คน ส�ม�รถใช้ดุลยพินิจของตนอย่�งเป็น
อิสระ ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�ต้องเป็นกรรมก�ร
อิสระ คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�ต้องจัดท�กฎบัตร
ของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�และเห็นชอบโดยคณะ
กรรมก�รบริษัทซึ่งครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้
     - พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยและหลักปฏิบัติในเรื่องก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมี
คว�มเหม�ะสม
     - ติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รก�กับดูแลกิจ
ก�รและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ� อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
     - เสนอวิธีประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รบริษัท ต่อคณะ
กรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รร่วมประเมินผลและติดต�มผลก�รปฏิบัติ
ง�นต�มมติของคณะกรรมก�รบริษัท
     - สรรห�และคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมก�รบริษัท เพ่ือให้คณะกรรม
ก�รบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
     - สรรห�และคัดเลือกบุคคลเป็นประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รของบริษัท
เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ 

3. บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รมีหน้�ที่ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ต�มหลัก
เกณฑ์และข้อบังคับของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และของตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
ต�มข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนต�มมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และคำ�นึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน บทบ�ท
และหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี
     - พจิ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำ�คัญเก่ียวกับก�รดำ�เนิน
ง�นของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ เป้�หม�ย
ท�งก�รเงิน งบประม�ณ และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นต้น
     - ติดต�มและดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย ทิศท�ง
ธุรกิจ และแผนง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
     - ติดต�มและดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภ�ยใน และระบบบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งมอบหม�ยให้คณะ
กรรมก�รตรวจสอบช่วยสอบท�นเรื่องดังกล่�ว และร�ยง�นเรื่องนี้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปี
     - ติดต�มและดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมด้�นก�รดำ�เนินง�น ด้�น
ร�ยง�นท�งก�รเงิน และด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎ ระเบียบ และนโยบ�ย 
รวมท้ังมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบช่วยสอบท�นเร่ืองดังกล่�ว 
โดยมีสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในและพัฒน�ระบบช่วยตรวจสอบและ
ติดต�มอย่�งใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�น
เรื่องนี้ในร�ยง�นประจำ�ปี
     - พิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งรอบ
คอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ� รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลของร�ยก�รดังกล่�วอย่�งถูกต้องและครบถ้วน

2.3 The Corporate Governance and Nomination Committee
The Corporate Governance and Nomination Committee is 
appointed by the Board of Directors and shall consist of at 
least 3 members who shall have independent judgment. The 
Chairman of the committee must be an Independent Director. 
The Corporate Governance and Nomination Committee shall 
adopt a Charter for the Corporate Governance and Nomination 
Committee to be approved by the Board of Directors for use 
as the operating guidelines and should cover the followings 
- Consider and review the policy and practice of Corporate 
Governance and Codes of Conduct of the company and 
update them accordingly.
- Monitor and assess the compliance of the company to 
the policy of Corporate Governance and Codes of Conduct 
constantly and at least once a year.
- Recommend the method to assess Directors’ performance 
to Board of Directors, as well as assess and monitor the 
performance in accordance with the resolutions of Board of 
Directors.
- Nominate persons suitable for company’s directors to Board 
of Directors for approval by shareholders’ meeting.
- Nominate person suitable for company’s Chief Executive 
Officer to Board of Directors for approval. Roles, Duties and 
Responsibilities of the Board. The Board of Directors has 
duties to carry out the company’s business in compliance 
with the laws and regulations of Stock Exchange Commission 
and the Stock Exchange of Thailand, the objectives and articles 
of association of the company as well as the resolutions of 
shareholders’ meeting. The duties shall be performed with 
honesty and prudence and taken into account for the maximum 
benefit and fairness of the company and shareholders. The 
Roles, Duties and Responsibilities of the Board include the 
following. 
- Consider and approve major matters relevant to the company’s 
business, such as vision, mission statements, business 
plan, financial objectives, annual operating budget and risk 
management for example.
- Oversight and monitor to ensure that the executive has 
operated the business with efficiency and in accordance with 
the approved policy and business plan.
- Oversight and monitor the Company for sufficient and efficient
 internal control and risk management system. The Board 
of Directors shall assign the Audit Committee to oversee the 
systems, review them constantly and report in the Annual report.
- Oversight and monitor the Company for operation control 
system, financial report and compliance to rules, regulations 
and policies. The Board of Director shall assign the Audit 
Committee to closely oversee and these subjects with the 
Internal auditor and report in the Annual report.
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     - ตดิต�มและดูแลให้บริษัทจัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเป็น
ล�ยลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้คว�มเห็นชอบในนโยบ�ยดังกล่�ว ตลอด
จนมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�ติดต�ม
ให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว รวมทั้งสอบท�นและปรับปรุงให้
เหม�ะสมและทันสมัยอย่�งสมำ่�เสมอ
     - ติดต�มและดูแลให้บริษัทจัดทำ�จรรย�บรรณธุรกิจเป็นล�ยลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ใช้ยึดถือในก�รปฏิบัติ 
พร้อมทั้งมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�
สอบท�นและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่�งสมำ่�เสมอ รวมทั้งติดต�มให้มี
ก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจดังกล่�วอย่�งจริงจัง 
     - ติดต�มและดูแลให้บริษัทมีกลไกในก�รกำ�กับดูแลบริษัทย่อยอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ เพื่อดูแลรักษ�ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
     - ตดิต�มและดูแลให้บริษัทมีแผนก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีต่อเน่ืองในระยะ
ย�วซึ่งครอบคลุมถึงคว�มต่อเนื่องของผู้บริห�รและแผนก�รพัฒน�
พนักง�น
     - คณะกรรมก�รกำ�หนดให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้รวบรวมคว�มคิด
เห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จ�กผู้มีส่วนได้เสียและร�ยง�นให้ที่
ประชุมคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ� กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียพบประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับก�รท�ผิดกฎหม�ย คว�มไม่ถูกต้องของร�ยง�นท�ง
ก�รเงิน ระบบควบคุมภ�ยในที่บกพร่อง หรือก�รผิดจรรย�บรรณ
ธุรกิจ ให้แจ้งเบ�ะแสไปให้ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบหรือกรรมก�ร
ตรวจสอบท่�นใดท่�นหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อมูล ห�กพบว่�ข้อมูลเป็น
จริงให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ
ดำ�เนินก�รแก้ไข โดยให้ประก�ศช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือเสนอข้อ
แนะนำ�ในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบ�ยคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส
อย่�งเต็มที่และจะเก็บข้อมูลก�รแจ้งเบ�ะแสเป็นคว�มลับ

4. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนดให้จัดประชุมคณะกรรมก�รชุดใหญ่อย่�งน้อยปีละ 4 คร้ัง
เพื่อพิจ�รณ�และรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น รวมทั้งตัดสินใจเรื่อง
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทซึ่งผ่�นก�รพิจ�รณ�และกลั่นกรองจ�ก
คณะกรรมก�รชุดย่อยแล้ว คณะกรรมก�รบริห�รจะจัดประชุมอย่�ง
น้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทคณะ
กรรมก�รตรวจสอบจะจัดประชุมอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้งเพื่อพิจ�รณ�
เรื่องต่�งๆต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�จะจัดประชุมอย่�งน้อย
ปีละ1 ครั้งเพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่�งๆต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห� กรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือมี
คว�มจำ�เป็น คณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยจะจัดประชุม
เพิ่มเติมต�มคว�มจำ�เป็น บริษัทกำ�หนดวันและเวล�ก�รประชุมล่วง
หน้�ตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมก�รทุกท่�นส�ม�รถจัดเวล�และเข้�ร่วม
ประชุมได้ ในก�รประชุมคณะกรรมก�รทุกครั้งบริษัทกำ�หนดให้ดำ�เนิน
ก�รดังต่อไปนี้
     - ส่งเอกส�รประกอบก�รประชุมให้คณะกรรมก�รล่วงหน้�อย่�ง
น้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวล�ในก�รศึกษ�ข้อมูลได้อย่�งเพียงพอ

- Oversight and monitor the Company to adopt the 
control system for the operation, the financial reports, 
the compliance to the laws, regulations and policies. The 
Board of Directors shall assign the Audit Committee to 
collate the subjects that are monitor, tracked and reported 
by the Internal Auditor and report in the Annual report.
- Carefully review the connected transactions, or transactions 
that may cause conflict of interest. The connected parties 
are not allowed in the decision making process and the 
transactions shall be disclosed properly, correctly and 
accurately.
- establish and approve the Corporate Governance policy 
and assign the Corporate Governance and Nomination 
Committee to follow up to ensure of compliance and be 
reviewed constantly.
- establish and approve the Codes of Conduct so that all 
directors, executives and employees can use them as 
guidelines in operating the business. The Board of Director 
shall assign the Corporate Governance and Nomination 
Committee to update and review the policy regular and 
follow up to ensure that the Codes of Conduct has been 
complied.
- Oversight and monitor the Company’s subsidiary 
mechanisms effectively to maintain the benefits of the 
Company’s investments.
- Oversight and monitor the Company’s business continuity 
plan, to cover long-term continuity of management and 
employee development plans.
- The Board of Directors assign the Company Secretary to 
collect helpful comments or suggestions from the stake 
holders and report to the Board of Directors for consideration. 
In case the Stakeholders see any illegal issue, inaccuracy 
of the financial report internal control deficiency or unethical 
business, they can submit a clue to the Chairman of the 
Audit Committee or any Audit Committee to verify the 
information. If the clue verified true, the Audit Committee 
shall report to the Board of Directors to take corrective 
action. The Company Secretary shall provide channel for 
any leads or advices on the Company’s website. The 
Company policy is to fully protect the whistle blower and 
the information confidentiality.

 4. The Board of Director’s meeting.
The Company shall facilitate the Board of Directors meeting 
to be held at minimum 4 times a year to consider and 
acknowledge the business performance including consider 
the business operation that has gone through consideration 
and screening from the Sub Committee.The Executive 
committee shall conduct a meeting at minimum once a 
month to consider the Company performance,  
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     - ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รร่วมกันพิจ�รณ�
เรื่องที่จะนำ�เข้�ว�ระก�รประชุม พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละ
ท่�นมีอิสระในก�รเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้�สู่ว�ระก�รประชุม
     - บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รทุกท่�นเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัททุกครั้ง ห�กกรรมก�รท่�นใดไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ในครั้ง
ใด ให้แจ้งเลข�นุก�รบริษัททร�บ
     - ประธ�นกรรมก�รจะจัดสรรเวล�ท่ีเพียงพอเพ่ือให้คณะกรรมก�ร 
ส�ม�รถพิจ�รณ�ว�ระต่�งๆได้อย่�งอิสระและรอบคอบ
     - กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในว�ระใด ต้องแจ้งก�รมีส่วนได้เสียให้ที่
ประชุมทร�บก่อนก�รพิจ�รณ�ในว�ระน้ันและให้กรรมก�รท่�นนั้นงด
ออกเสียงในว�ระดังกล่�ว ในกรณีที่ก�รมีส่วนได้เสียมีนัยสำ�คัญใน
ลักษณะที่อ�จท�ให้กรรมก�รดังกล่�วไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นได้อย่�ง
อิสระ ให้กรรมก�รท่�นน้ันงดเว้นจ�กก�รเข้�ร่วมประชุมพิจ�รณ�ในว�ระน้ัน
     - ก�รลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้�งม�ก โดยกรรมก�รหนึ่งคนมี
หนึ่งเสียง ห�กมีกรรมก�รคัดค้�นในมติใดให้บันทึกคำ�คัดค้�นนั้นใน
ร�ยง�นก�รประชุม
     - บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รมีโอก�สที่จะประชุม
ระหว่�งกันเองอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่ออภิปร�ยปัญห�ต่�งๆเกี่ยวกับ
ก�รบริห�รจัดก�รที่อยู่ในคว�มสนใจโดยไม่มีฝ่�ยบริห�รร่วมด้วย
     - คณะกรรมก�รส�ม�รถขอข้อมูลหรือส�รสนเทศท่ีจ�เป็นเพ่ิมเติม
เพื่อใช้ประกอบในก�รพิจ�รณ�ว�ระต่�งๆได้โดยติดต่อผ่�นเลข�นุก�ร
บริษัท รวมทั้งส�ม�รถขอให้ฝ่�ยบริห�รเชิญพนักง�นที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญห�ม�ชี้แจงเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�
     - คณะกรรมก�รอ�จขอให้ฝ่�ยบริห�รเชิญท่ีปรึกษ�หรือผู้ประกอบ
วิช�ชีพภ�ยนอกม�ให้คว�มเห็นเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ปัญห�ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท
     - เลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รและ
ทำ�หน้�ที่ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดเตรียมระเบียบว�ระก�รประชุม ทำ�หนัง
สือเชิญประชุม ดูแลและจัดก�รประชุม จัดเก็บเอกส�รเกี่ยวกับก�ร
ประชุม และให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติของคณะกรรมก�รให้เป็น
ไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

the Audit Committee shall conduct a meeting at minimum 
4 times a year to consider the subjects defined in the 
Charter of the Audit Committee and the Corporate Governance 
and Nomination Committee shall conduct a meeting at 
minimum once a year to consider the subjects defined in 
the Charter of the Corporate Governance and Nomination 
Committee. In case there is any urgent or necessary the 
Committee and Sub Committee may call for additional 
meeting. The Company shall determine the agendas of 
the board meetings in advance throughout the year to provide 
the Committee for appropriate time allocation. In every 
meeting the Company assigned for the followings actions.
- Written notice calling for meeting together with relevant 
documents must be sent to directors at least 5 days in 
advance so that the Directors would be able to check out 
the information beforehand.
- Chairman of the board and chief executive officer shall 
consider the agendas of the meeting together to ensure 
that all vital issues are included in the agendas.
- Every director must attend the meeting. If unable to 
attend , the director must inform the Company Secretary.
- Chairman of the Board shall provide adequate timing for 
the Board to consider each agenda independently and prudently.
- The director who is connected with the issue being 
considered must refrain from voting that agenda. In case 
the director significantly connected with the issue that 
lead to independently express the opinion, the director 
must leave the meeting during the consideration.
- Resolutions of the Board of Directors’ meeting shall be 
made by majority votes. Each Director counted as 1 vote. 
In case there is any director disagrees with the resolutions, 
the disagreement must be recorded in writing in the 
minutes of meeting
- The non-executive directors must hold a meeting among 
themselves at least once a year to discuss various issues 
regarding the management of interest without the 
Company’s executives.
- The Committee may request additional data or information 
required to be included in the agenda by contacting the 
Company Secretary.
- The Committee may invite outside consultants or 
professionals to make comments for the consideration of 
the problems associated with the company.
- The Company Secretary shall be Secretary of The Board 
of Directors, and shall help The Board organizes the meeting 
agendas, prepare notice calling for the meeting, oversee 
The meeting, prepare minutes of The meeting, keep documents 
related with The meeting and provide counsel to The 
Board on legal matters and other related regulations. 
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5. ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
บริษัทเชื่อว่�ก�รมีกลไกที่ดีในก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะ
กรรมก�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อยจะช่วยให้คณะกรรมก�ร และ
คณะกรรมก�รชุดย่อยส�ม�รถปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นได้ดีและมี
ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น จึงได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รและกรรมก�รชุด
ย่อยมีก�รประเมินตนเองดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
     - ให้คณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยทุกชุดประเมิน
ตนเองในผลก�รปฏิบัติง�นของแต่ละคณะอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อม
ทั้งให้เปิดเผยผลก�รประเมินในภ�พรวมในร�ยง�นประจำ�ปี
     - ให้คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�ทำ�หน้�ที่ประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
พร้อมทั้งเปิดเผยผลก�รประเมินในร�ยง�นประจำ�ปี
     - ให้คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�จัดทำ�และ
ปรับปรุงแบบก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�ร
ชุดย่อย รวมทั้งแบบก�รประเมินของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รอย่�งสมำ่�
เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเวล�และสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง
     - ให้เลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมก�รแต่ละ
คนประเมินด้วยตนเองอย่�งอิสระ พร้อมทั้งนำ�เสนอผลก�รประเมินต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมก�ร
     - คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�อ�จเชิญที่ปรึกษ�
ภ�ยนอกม�ให้ก�รปรึกษ�และปรับปรุงก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของ
คณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยรวมถึงประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร หรือคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและสรรห�อ�จเข้�อบรม
ในเรื่องดังกล่�วด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท เพื่อนำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ม�
ปรับปรุงก�รประเมินคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยด้วย
ตนเองของบริษัท 

6. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนดจ่�ยค่�ตอบแทนให้กรรมก�รปีละ 1 คร้ังในอัตร�ท่ีเหม�ะสม 
โดย เปรียบเทียบกับก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจและขน�ดธุรกิจใกล้เคียงกัน
     - คณะกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�ร โดยพิจ�ร
ณ�จ�กผลประกอบก�รของบริษัท และเปรียบเทียบกับค่�ตอบแทน
กรรมก�รของบริษัทอื่นท่ีมีลักษณะธุรกิจและขน�ดธุรกิจใกล้เคียงกัน
และนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
     - คณะกรรมก�รโดยที่ประชุมของกรรมก�รที่ไม่มีผู้บริห�รร่วมอยู่
ด้วยเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

5. The Board of Directors Self-Assessment
The Company believes that a good mechanism to evaluate 
the performance of the Board and the Sub Committee 
shall enable the Board and the Sub Committee to improve 
their operation and efficacy. Therefore, the company has 
designate the Board and the Sub Committee to conduct 
the Self-assessment with following detail.
- The Board of Director and the Sub Committee conduct 
the self-assessment at least once a year and disclose in 
the Annual report.
- The Corporate Governance and Nomination committee 
shall evaluate the performance of the Chief Executive 
Director at least once a year and disclose in the Annual report.
- The Corporate Governance and Nomination committee 
shall regular prepare for and improve the self-assessment 
of the Board and the Sub Committee including the 
self-assessment of the Chief Executive Officer to comply 
with time and changing circumstances.
- The Company Secretary shall deliver the self-assessment 
form to each Director for their independently evaluation 
and submit the result in the Board meeting.
- The Corporate Governance and Nomination Committee 
may invite outside consultants to make comments for 
the improvement of the self-assessment or the Corporate 
Governance and Nomination Committee may participate 
the training course regarding the issue at the expenses of 
the Company for the improvement of the Board and Sub 
Committee Self-Assessment.

6. Directors Remuneration
The Company shall pay for the Directors Remuneration 
once a year at the appropriate rate that according to the 
remuneration of other similar size listed companies that 
conduct the same character of business.
- The Board of Director shall consider the remuneration 
based on the performance of the Company according to 
the remuneration of other similar size listed companies 
that conduct the same character of business.
- The Board of Director excluding the Executive Directors 
shall consider the remuneration of the Chief Executive Officer.
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7. ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมให้กรรมก�รและผู้บริห�รศึกษ�ห�คว�มรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่�งต่อเนื่องและสมำ่�เสมอ เพื่อให้บริษัท
มีคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�รท่ีแข็งแกร่งส�ม�รถนำ�พ�บริษัทให้
เจริญเติบโตได้อย่�งต่อเน่ืองและย่ังยืน ท่�มกล�งสภ�พสังคม เศรษฐกิจ 
และภ�วะก�รแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�
     - ส่งเสริมให้กรรมก�รทุกท่�นได้รับก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร
ของสม�คมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย เพื่อให้เข้�ใจบทบ�ท หน้�ที่ 
และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร
     - ส่งเสริมให้กรรมก�ร เลข�นุก�รบริษัท และผู้บริห�ร ได้รับก�ร
อบรมหรือเข้�ร่วมประชุมสัมมน�ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัทอย่�งสมำ่�เสมอ
     - กรณีที่มีกรรมก�รและผู้บริห�รเข้�ใหม่ บริษัทจะจัดให้มีก�รแนะ
นำ�ผู้เข้�ม�ใหม่ให้ทร�บและเข้�ใจลักษณะธุรกิจและแนวท�งก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดมอบเอกส�รและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ก�รปฏิบัติง�น
     - ส่งเสริมให้ฝ่�ยบริห�รจัดทำ�แผนพัฒน�ผู้บริห�ร และแผนสืบ
ทอดง�น เพื่อให้ง�นของบริษัทส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภ�พ 

8. ก�รแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูงและแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�ร
ระดับสูง
บริษัทมีแผนก�รคัดเลือกบุคล�กรท่ีจะเข้�ม�รับผิดชอบในตำ�แหน่งง�น
บริห�รที่สำ�คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่น
ใจว่�บริษัทได้ผู้บริห�รท่ีมีคว�มเป็นมืออ�ชีพและบริห�รได้โดยเป็นอิสระ
จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือร�ยอื่นใด โดยมีคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้
พิจ�รณ�และมีก�รทบทวนแผนดังกล่�วเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ ผู้บริห�ร
ที่ได้รับก�รกำ�หนดให้เป็นบุคคลท่ีจะสืบทอดตำ�แหน่งน้ันจะได้รับก�ร
พัฒน�ต�มแผนก�รพัฒน�ร�ยบุคคล เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ
ก�รเลื่อนตำ�แหน่งต่อไปในอน�คต

7. Development of the Board of Director and executives
The Company has a policy to encourage Directors and 
Executive to continuously and consistently educated for
benefit of the business with the strong and sustained 
growth amidst the dynamic change of social, economic 
and business competency.
- The Company shall encourage the Company’s Directors 
to get the training course from the Thai Institute of Directors 
for their understanding regarding roles, duties and
responsibilities of the Directors.
- The Company shall encourage the Company’s Directors 
to regularly get or participate in the training course that 
shall benefit the Company’s business.
- The new Director and Executive shall be advise for the 
Company’s business characteristics and business practices 
provided with sufficient documents and information.
- The Company shall encourage the Executives to prepare 
for the Management Development plan Succession plan 
to ensure of the business continuity and efficacy.

8. Appointment and Succession of Senior Executives
The Company’s method of selecting senior executives of 
various levels needs to be both reasonable and transparent. 
The selection process is to convince the public that the 
Company’s executives are chosen for their professionalism 
and are free of the influence of major shareholders or 
other parties. Plans for implementing this process are 
annually considered and reviewed by the Board of Directors. 
To prepare for their upcoming promotion, the persons 
who succeed to such important positions receive individual 
development courses to enrol. 
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บทนำ�
     บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ถือเป็นเรื่องสำ�
คัญอย่�งยิ่งที่กรรมก�รและพนักง�นทุกคนต้องเข้�ใจและปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยว่�ด้วยจรรย�บรรณธุรกิจซ่ึงได้ปรับปรุงและผ่�นคว�มเห็นชอบ
จ�กคณะกรรมก�รบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2556 คณะ
กรรมก�รบริษัทจะทบทวนคู่มือจรรย�บรรณธุรกิจฉบับน้ีอย่�งสม่�เสมอ
และจะปรับปรุงร�ยละเอียดนโยบ�ยให้สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ที่อ�จ
เปลี่ยนแปลงในอน�คต
     นบัต้ังแต่บริษัทฯ ได้เร่ิมก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2536 บริษัทฯ ได้แสดงคว�ม
มุ่งมั่นอย่�งต่อเนื่องที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม 
เพร�ะมีคว�มเช่ือม่ันว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม 
และปฏิบัติต�มกรอบจรรย�บรรณธุรกิจท่ีดีท่ีสังคมท่ัวไปยอมรับ จะช่วย
ให้บริษัทฯส�ม�รถเติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
     บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) มุ่งมั่นดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย และอยู่ในกรอบจรรย�บรรณธุรกิจ
ท่ีดี สนับสนุนหลักก�รก�รแข่งขันท�งธุรกิจอย่�งเสรี และให้คว�มสำ�คัญ 
ในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม คู่มือจรรย�บรรณธุรกิจฉบับนี้ได้กล่�วอย่�ง
กว้�งๆถึงนโยบ�ยและหลักปฏิบัติท่ีพึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่�งๆท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนร�ยละเอียดปลีกย่อยนั้นกรรมก�รและพนัก
ง�นทุกคนจะต้องใช้ดุลยพินิจและจิตสำ�นึกท่ีดี เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ
และสังคมโดยรวม

นโยบ�ยและก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
      บริษัทฯมีนโยบ�ยให้กรรมก�รและพนักง�นทุกคนปฏิบัติง�นอย่�ง
โปร่งใส ไม่แสวงห�ประโยชน์ส่วนตนท่ีไม่ถูกต้อง และปฏิบัติง�นในกรอบ
ของกฎหม�ยรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่�งๆ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
1. หลีกเลี่ยงก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกับตนเอง กรณีมีคว�มจำ�เป็น
ต้องทำ�ร�ยก�รดังกล่�วเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำ�ร�ยก�รนั้น
เสมือนก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลนอก และกรรมก�รหรือพนักง�นที่มี
ส่วนได้เสียในร�ยก�รดังกล่�วต้องไม่มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ
2. ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงต้องผ่�นก�รสอบท�นหรือพิจ�รณ�จ�กคณะกรรม
ก�รตรวจสอบ กรณีที่มีกรรมก�รตรวจสอบท่�นใดมีส่วนได้เสียในร�ย
ก�รท่ีเก่ียวโยงใด กรรมก�รตรวจสอบท่�นน้ันต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�ร
ณ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงนั้น
3. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จ�กก�รเป็นกรรมก�รหรือพนักง�นในก�รแสวงห�
ประโยชน์ส่วนตน เช่นทำ�ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือทำ�ธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ 
เป็นต้น
4. ไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลดังกล่�วแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

Introduction
Lighting & Equipment Public Company Limited considers 
that it is utmost important for all directors and employees 
to understand and act in accordance with company’s Codes 
of Conduct which has been updated and approved by the 
Board Of Directors on 4th November 2013. The Board Of 
Directors shall constantly review and update the Codes 
of Conduct sothat it will compatible with future changing 
business environment.
Since its inceptioned in 1993, the company has determined 
to do business by upholding integrity and transparency 
as it believes that doing business by upholding integrity 
and transparency as well as doing business in accordance 
with good and general accepted Codes of Conduct will 
help the company grow business constantly and sustainably.
Lighting & Equipment Public Company Limited is committed 
to do business in accordance with the laws and within 
the framework of the company’s Codes of conduct. The 
company supports free trade principle and recognizes 
the important of environment conservation. This Codes 
of Conduct explains broadly the policies and procedures 
relative to persons connected with the company, as for 
the detailed procedures, all directors and employees must 
use their good judgment and consciousness for the benefit 
of the company and public at large.

Policy and Guidelines on Conflict of Interests
It is the policy of the company that all directors and 
employees to perform the duties transparently, shall not 
seek improper personal gain and perform the duties in 
accordance with the laws as well as relevant regulations.
1. Avoid connected transactions. In case that the transactions 
are necessary and they are for the benefit of the company, 
the transactions should be done as if they are done with 
outside persons, the director and employee involved in the 
transactions must not participate in the decision making process.
2. The connected transactions must be reviewed or considered 
by the Audit Committee. In case that any Audit Committee 
member involved in the transactions, that committee 
member must not participate in the decision making process.
3. Prohibition for use of information obtained whilst being 
the director or employee of the company for personal gain. 
i.e operate business related to the company or operate 
business in competition with the company etc.
4. Prohibition for use of inside information or provide the 
information to outside persons for buying or selling of the 
company’s securities. 

คู่มือจรรย�บรรณธุรกิจ
Codes of Conduct
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นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม 
และอยู่ในกรอบของกฎหม�ยรวมถึงกรอบนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจ
ก�รของบริษัทฯ บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนำ�ธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่�งต่อ
เนื่องและมั่นคงเพื่อสร้�งคว�มม่ังคั่งและผลตอบแทนก�รลงทุนที่ดีให้
แก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่�งเสมอภ�ค
และเท่�เทียมกัน
1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวล� และสถ�นที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
2. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมว�ระก�รประชุมตลอดจนข้อมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�ศึกษ�
ข้อมูลล่วงหน้�ได้อย่�งเพียงพอ นอกจ�กนี้บริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งหมดดังกล่�วในเว็บไซด์ของบริษัทฯป็นก�รล่วงหน้�ก่อนที่จะจัดส่ง
เอกส�ร
3. ประธ�นที่ประชุมจะจัดสรรเวล�ให้เพียงพอ เหม�ะสม และส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอก�สในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและตั้งคำ�ถำ�มต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมท่ีมีส�ระสำ�คัญครบถ้วน พร้อมท้ังเผยแพร่
ร�ยง�นก�รประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯภ�ยใน 14 วัน
5. ให้กรรมก�รทุกคน เข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังคว�มคิดเห็นและ
ตอบคำ�ถ�มผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง
6. อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในก�รเสนอเพิ่มว�ระก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม
7. คณะกรรมก�รบริษัทจะไม่เพิ่มว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้ง
เป็นก�รล่วงหน้� โดยเฉพ�ะว�ระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวล�ในก�รศึกษ�ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8. เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรม
ก�ร โดยผู้ถือหุ้นควรเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ด้�น
คุณสมบัติพร้อมหนังสือให้คว�มยินยอมของผู้ได้รับก�รเสนอชื่อและ
ส่งให้คณะกรรมก�รบริษัทล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 3 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมก�รบริษัทจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถม�ประชุมด้วยตนเอง
ส�ม�รถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ เพื่อเพิ่มท�งเลือกให้
แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รจะเสนอชื่อกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 คน
เป็นท�งเลือกในก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ในว�ระแต่งตั้งกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริษัทจะจัดให้มีก�ร
พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล
11. ห้�มกรรมก�รหรือพนักง�นทุกคนใช้ข้อมูลภ�ยในหรือให้ข้อมูลดัง
กล่�วแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

Policy and Guidelines Relative to Shareholders
It is the policy of the company to operate business with 
transparency, uphold integrity and in compliance with 
the laws as well as within the framework of the company’s 
Corporate Governance Policy. The company is committed 
to grow the business constantly and sustainably to build 
wealth and good return on investment to the shareholders. 
The company adheres to the equitable treatment of shareholders.

1. The company shall organize the shareholders’ meeting 
at the venue, date and time that are convenient to shareholders.
2. The company shall send the notice calling for shareholders’ 
meeting included with relevant documents to shareholders 
at least 7 days in advance sothat shareholders shall have 
sufficient time to study the information. Besides, the company 
shall post the information on the company’s website before 
sending out the notice for the meeting.
3. The chairman of the meeting shall allocate appropriate 
time for discussion and encourage shareholders to express 
their opinions and ask questions related to the company’s 
business.
4. The company shall prepare the minutes of shareholders’ 
meeting that cover all the important issues and shall post 
the minutes of the meeting in the company’s website 
within 14 days.
5. All directors should attend the shareholders’ meeting 
to listen to shareholders’ opinions and answer questions 
from shareholders.
6. The Board of Directors shall facilitate shareholders to 
propose, in advance of the meeting date, any issues for 
consideration in shareholders’ meeting.
7. The Board of Directors shall not add any agenda items 
without notifying all shareholders in advance, especially 
the important issues that shareholders require time to 
study the information.
8. The Board of Directors shall facilitate shareholders for 
the nomination of director candidates. The shareholders 
who would like to propose the nomination should provide 
names and qualification of the candidates together with 
their consent and send them to the Board of Directors at 
least 3 months before the shareholders’ meeting.
9. The Board of Directors should enclose the proxy form to 
shareholders together with the notice calling for shareholders’ 
meeting sothat shareholders who are unable to attend 
the meeting can appoint a proxy to attend the meeting. 
The Board of Directors should provide an option to 
shareholders whereby they may appoint an independent 
director as their proxy.
10. Directors election should utilize the process in which 
shareholders are able to vote on individual nominees.
11. Prohibition for all directors and employees for use of 
inside information or provide the information to other 
persons for buying of selling of the company’s securities. 
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นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
บริษัทฯมีคว�มเช่ือม่ันว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรท่ีมีค่�สูงสุดของบริษัทฯ 
จึงมีนโยบ�ยส่งเสริมให้พนักง�นพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม
คว�มรู้และทักษะในก�รทำ�ง�น บริษัทฯมีนโยบ�ยให้ผลตอบแทนท่ีเหม�ะ
สมและเป็นธรรมแก่พนักง�น จัดสรรสวัสดิก�รต่�งๆที่เพียงพอและ
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เป็นจริง
1. ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วยคว�มสุภ�พ ให้คว�มเค�รพต่อคว�มเป็น
ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์
2. ดูแลสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักง�น
3. จัดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นดำ�เนิน
ไปด้วยคว�มร�บรื่น
4. ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�งๆที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด
และตรงไปตรงม�
5. จัดอบรมสัมมน�อย่�งสมำ่�เสมอเพื่อพัฒน�คว�มรู้และทักษะในก�ร
ทำ�ง�นของพนักง�น
6. ส่งเสริมให้พนักง�นมีโอก�สได้ศึกษ�เพิ่มเติมในส�ยง�นที่เกี่ยวข้อง
7. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหม�ะสม ตลอดจนจัดสวัสดิก�รที่
พอเพียงและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เป็นจริง
8. แต่งตั้งและโยกย้�ย รวมถึงก�รให้ร�งวัลและลงโทษพนักง�นด้วย
คว�มสุจริตใจและเป็นธรรม
9. เปิดโอก�สให้พนักง�นได้แสดงคว�มคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
10. ส่งเสริมให้พนักง�นเล่นกีฬ�และออกกำ�ลังก�ยอย่�สมำ่�เสมอ รวม
ถึงจัดห�อุปกรณ์กีฬ�ให้พนักง�นต�มคว�มเหม�ะสม
11. ส่งเสริมให้พนักง�นทำ�ง�นเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอ
สำ�หรับก�รประชุมห�รือของแต่ละทีมง�น

Policy and Guidelines Relative to Employees
The company strongly believes that employees are the 
most valuable resources of the company, it therefore 
encourage employees to learn and develop their skills 
continuously. The company shall provide fair and suitable 
remunerations as well as sufficient welfares to employees 
that reflect the current circumstances.
1. Treat employees politely, observe the individual and 
human rights of the employees.
2. Oversee that the working environment are safe to the 
employees and their properties.
3. Establish Operating Manual sothat employees can use 
them for guidelines.
4. Strictly observe relevant laws and regulations.
5. Organize seminars regularly to provide education and 
develop working skill for employees.
6. Encourage employees to further their study in the 
areas that related to their works.
7. Provide fair and suitable remunerations as well as 
sufficient welfares to employees that reflect the current 
circumstances.
8. Appoint and transfer as well as reward and punish 
employees with fairness.
9. Encourage employees to express opinions and provide 
recommendations that are beneficial to the company.
10. Encourage employees to play sports and exercise 
regularly including provide appropriate sport equipment 
to employees.
11. Encourage employees to work as a team and provide 
sufficient conference rooms for the working team.
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นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อลูกค้�
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของลูกค้�ท่ีมีต่อคว�มสำ�เร็จท�งธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงมีนโยบ�ยจัดห�สินค้�ไฟฟ้�แสงสว่�งต่�งๆท่ีหล�กหล�ย
และครบครันเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถห�ซื้อสินค้�ด้�นไฟฟ้�แสงสว่�งทุก
ชนิดได้จ�กบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริก�รในรูปแบบต่�งๆ แก่
ลูกค้�อย่�งครบวงจรเพื่อให้ลูกค้�ได้รับประโยชน์จ�กบริษัทฯม�กที่สุด 
นอกจ�กนี้ยังได้จัดว�งเครือข่�ยก�รตล�ดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิ
ภ�พเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถห�ซื้อสินค้�และบริก�รของบริษัทฯได้สะดวก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้�งและเพิ่มคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�อย่�งอย่�งต่อ
เนื่องและสมำ่�เสมอ
1. ส่งมอบสินค้�ที่ได้ม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พต�มที่ได้เสนอลูกค้�
2. ส่งมอบสินค้�ตรงต�มเวล�ท่ีกำ�หนด ห�กมีอุปสรรคทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ
ส่งมอบสินค้�ต�มที่กำ�หนด ให้รีบแจ้งลูกค้�ทร�บล่วงหน้�เพื่อร่วมกัน
ห�แนวท�งแก้ไข
3. ข�ยสินค้�ให้ลูกค้�ในร�ค�ท่ีเป็นธรรม ไม่ฉวยโอก�สค้�กำ�ไรเกินควร
4. ให้บริก�รลูกค้�ในรูปแบบต่�งๆ รวมถึงก�รช่วยแก้ปัญห�ของลูกค้�
อย่�งรวดเร็วด้วยคว�มเต็มใจ
5. ให้ข้อมูลข่�วส�รด้�นสินค้�และบริก�รท่ีถูกต้อง พอเพียง และทันต่อ
เหตุก�รณ์ เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถตัดสินใจได้ถูกต้อง
6. ให้คำ�แนะนำ�ในก�รใช้สินค้�และบริก�รที่ถูกต้อง
7. ให้ก�รรับประกันสินค้�และบริก�รในเงื่อนไขเวล�ที่เหม�ะสม
8. จัดระบบให้ลูกค้�ส�ม�รถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภ�พของสินค้�และ
ก�รให้บริก�รของบริษัทฯ
9. รักษ�คว�มลับของลูกค้� และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ
10. ให้เกียรติแก่ลูกค้� และติดต่อกับลูกค้�ด้วยคว�มสุภ�พ

Policy and Guidelines Relative to Customers
The company realizes the important of customers to the 
success of the company business. It therefore provides 
diverse and complete range of lighting products sothat 
customers can source any kind of lighting products from 
the company. The company has also provided integrated 
services related to lighting sothat customers can fully 
benefit from the company. In addition, the company has 
established efficient and well-covered marketing network 
sothat customers can have better access to the company’s 
products and services. The aim of the company is to improve 
continuously and constantly the satisfaction of customers.
1. Provide good quality products or products that meet 
standards as offered to customers.
2. Deliver products to customers on time. In case that the 
company has problems and is unable to deliver the products 
as promised, it should inform the problem to customers 
in advance and immediately, to find way to solve the 
problem together.
3. Sell the products to customers with fair prices and avoid 
overcharging customers.
4. Provide integrated services to customers including to help 
solved customers’ problems promptly with full willingness.
5. Provide correct, sufficient and on time information about 
products and services sothat customers can make the 
right decision.
6. Provide correct recommendations for the use of products 
and services.
7. Offer reasonable warranty time for the company’s products 
and services.
8. Establish mechanism that customers can send their 
complaints regarding the quality of products and services
of the company.
9. Keep confidential information of customers and avoid 
abusing it.
10. Respect customers and communicate with them politely.
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นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�
บริษัทฯมีนโยบ�ยปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม โดยตั้ง
อยู่บนพื้นฐ�นของก�รได้รับประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
จริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติต�มพันธะสัญญ�อย่�งเคร่งครัด
1. ปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด ห�กมี
อุปสรรคใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งคู่ค้�ทร�บ
ล่วงหน�เพื่อร่วมกันห�แนวท�งแก้ไข
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
3. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้�ในก�รผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและได้
ม�ตรฐ�น
4. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้�ในก�รพัฒนำ�สินค้�ใหม่ๆ รวมถึง
บริก�รใหม่ๆ เพื่อสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� ที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�
5. ห้�มกรรมก�รและพนักง�นรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุ
จริตจ�กคู่ค้�
6. ห้�มกรรมก�รและพนักง�นเสนอหรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆที่ไม่
สุจริตแก่คู่ค้�
7. รักษ�คว�มลับของคู่ค้� และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อเจ้�หน้ี
บริษัทฯมีนโยบ�ยปฏิบัติต่อเจ้�หนี้อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม ให้ข้อ
มูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุก�รณ์ ตลอดจนปฏิบัติต�มพันธะ
สัญญ�อย่�งเคร่งครัด
1. ปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด ห�กมี
อุปสรรคใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งเจ้�หนี้
ทร�บล่วงหน้�เพื่อร่วมกันห�แนวท�งแก้ไข
2. ร�ยง�นฐ�นะท�งก�รเงินที่เป็นจริงและถูกต้อง 

Policy and Guidelines Relative to Suppliers and 
Sub-contractors
It is the policy of the company to deal with suppliers and 
Sub-contractors fairly and equally under the basis of mutual 
benefit, exchange with them the true and correct information 
as well as strictly observe the agreement made with them.
1. Strictly observe conditions of the agreement made with 
supplies and sub-contractors. In case that there might 
be a problem on some conditions of the agreement, the 
company should inform the suppliers and sub-contractors 
in advance and immediately, to find way to solve the 
problem together.
2. Provide true and correct information.
3. Provide supports and encourage suppliers and sub-contractors 
to manufacture quality products that meet standards.
4. Provide supports and encourage suppliers and sub-contractors 
to develop new products and new services in respose to 
the changing requirement of customers.
5. Prohibition for all directors and employees to ask or to 
receive any improper benefit from suppliers or sub-contractors.
6. Prohibition for all directors and employees to offer or to 
pay any improper benefit to suppliers or sub-contractors.
7. Keep confidential information of suppliers and 
sub-contractors, and avoid abusing it.

Policy and Guidelines Relative to Creditors
It is the policy of the company to deal with creditors fairly 
and equally, provide correct, true and on time information 
as well as observe all conditions of the agreement made 
with creditors.
1. Strictly observe all conditions of the agreement made 
with creditors. In case that there might be a problem on 
some conditions of the agreement, the company should 
inform the creditors in advance and immediately, to find 
way to solve the problem together.
2. Provide the true and correct financial status. 
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นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�
บริษัทฯมีนโยบ�ยปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�อย่�งยุติธรรมโดยยึดหลัก
ก�รส�กลที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ละเมิดคว�มลับและสิทธิอันชอบธรรม
ของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ
1. ประพฤติต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
2. ไม่ละเมิดคว�มลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ
3. หลีกเลี่ยงวิธีก�รไม่สุจริตเพื่อทำ�ล�ยคู่แข่งขัน

นโยบ�ยและก�รปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
บริษัทฯตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็น
กลไกในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รและให้มีร�ยง�น
ท�งก�รเงินต่�งๆถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบ�ยให้คว�มร่วมมือกับผู้
สอบบัญชีอย่�งเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน
ให้คว�มสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในก�รตรวจสอบ
1. บันทึกข้อมูลต่�งๆอย่�งเป็นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้ผู้
สอบบัญชีอิสระส�ม�รถตรวจสอบได้อย่�งสะดวกและรวดเร็ว
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
3. อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในก�รตรวจสอบ 

Policy and Guidelines Relative to Competitors
It is the policy of the company to treat competitors fairly 
by adhering to the generally accepted practices. Avoid 
abusing confidential information and infringing righteous 
rights of the competitors.
1. Observe the generally accepted practices with regard 
to competition.
2. Avoid abusing confidential information and infringing 
righteous rights of the competitors.
3. Avoid dishonest way to destroy competitors.

Policy and Guidelines relative to Independent Auditors
The company realizes the important of the Independent 
Auditors as the key mechanism of shareholders in auditing 
the Management’s performance and to ensure that the 
financial reports are correct and accurate, and will therefore 
give full support to the Independent Auditors by providing 
them correct and accurate information, as well as providing 
them convenience during their auditing process.
1. Record the accounting and financial information properly, 
in order, accurately and correctly sothat the Independent 
Auditors can audit them easily and conveniently.
2. Provide true, correct and accurate information.
3. Provide convenience to the Independent Auditors during 
their auditing process. 
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นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯมีคว�มเชื่อมั่นว่�ธุรกิจของเร�จะมีคว�มเจริญก้�วหน้�ได้อย่�ง
ต่อเนื่อและมั่นคง เมื่อสังคมมีคว�มสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีคว�ม
ยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นที่ต้องเป็นสม�ชิกที่ดีของสังคม 
ตลอดจนมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ก�รเกื้อ
หนุนโครงก�รด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่�งๆท่ีเหม�ะสม
กับกำ�ลังคว�มส�ม�รถของบริษัท บริษัทเชื่อว่�ก�รให้คว�มเกื้อหนุน
โครงก�รด้�นสังคมนั้นไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินครั้งละม�กๆ แต่ควรกระทำ�
อย่�งต่อเนื่องและทำ�ต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถของบริษัท รวมทั้งควรให้
ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทเชื่อว่�โครงก�รเกื้อหนุนสังคมที่ดีควร
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่�งผู้ให้ และผู้รับเพื่อให้โครงก�รส�ม�รถดำ�เนิน
ไปได้อย่�งต่อเนื่อง บริษัทจะให้ก�รเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆบริษัท
รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทก่อนแล้วจึงค่อยๆขย�ยวง
กว้�งสู่ชุมชนที่อยู่ห่�งไกลออกไป ส่วนด้�นก�รดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจำ�
กบริษัทจะเกื้อหนุนในรูปแบบต่�งๆเพื่อรักษ�และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว 
บริษัทจะออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อม
และเลือกใช้วัสดุที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้  (RECYCLABLE)
1. เป็นพลเมืองดี เค�รพและปฏิบัติต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด
2. อบรมและให้คว�มรู้ด้�นไฟฟ้�แสงสว่�งที่ทันสมัยและถูกต้องแก่
นิสิตนักศึกษ� ตลอดจนประช�ชนทั่วไปที่สนใจในคว�มรู้ด้�นนี้
3. แลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นไฟฟ้�แสงสว่�งรวมถึงด้�น
ก�รจัดก�รธุรกิจร่วมกับองค์กรและสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ
4. สนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในรูป
แบบที่เหม�ะสม
5. ให้คว�มช่วยเหลือหรือบริจ�คสิ่งของและทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัย
ต่�งๆต�มคว�มเหม�ะสม
6. ปรับปรุงและพัฒนำ�กระบวนก�รผลิตภัณฑ์สินค้�อย่�งต่อเนื่องเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ก่อเกิดมลภ�วะสิ่งแวดล้อมหรือลดมลภ�วะสิ่งแวดล้อมให้
เหลือน้อยที่สุดและต้องไม่เกินข้อกำ�หนดของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
7. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภ�วะต่อส่ิงแวดล้อม
และเลือกใช้วัสดุที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้
8. ส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
10. ส่งเสริมก�รอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และประเพณีท่ีดีง�มของท้องถ่ิน
11. บริษัทฯยึดมั่นในระบบอบประช�ธิปไตย โดยมีพระมห�กษัตริย์เป็น
ประมุข และส่งเสริมให้กรรมก�รและพนักง�นทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ต�มรัฐธรรมนูญ อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯไม่มีนโยบ�ยที่จะสนับสนุนท�ง
ก�รเงินแก่นักก�รเมืองหรือพรรคก�รเมือง

Policy and Responsibilities to Social and Environment
The company strongly believes that our business will 
grow constantly and sustainably only when the social at 
large is peaceful and environment is sustainable. The company 
therefore realizes the need to be a good corporate citizen 
as well as to be responsible to the social and environment 
by providing appropriate contributions in various forms 
that are suitable and compatible with the company resources 
and capabilities. The company believes that the contributions
 to society may not necessarily spend a big amount of 
money at each time but rather do it on a constant basis 
and compatible with the company’s resources as well as 
get every employee of the company involved. The company 
also believes that good corporate social responsibility 
program should have interaction between the givers and 
the receivers so that the program can proceed smoothly 
and sustainably. The company will provide contributions 
to communities near the company and its facilities and 
the communities involved with the company’s business, 
then gradually expand the contributions to other communities 
further away. As for the environment, not only the company 
will provide contributions in various forms to conserve 
and restore the environment, but will also find meas-
ures to prevent the environmental pollution or reduce the 
environmental pollution by designing the products that 
used materials friendly to environment or used recyclable 
materials.
1. Be a good corporate citizen, strictly observes the laws.
2. Provide education and give presentation on light and 
lighting to students and other people who are interested 
in this subject.
3. Exchange knowledge and experience on light and lighting 
including the management of business with educational 
institutions or other institutions.
4. Provide appropriate supports to the activities that are 
beneficial to communities and social.
5. Provide appropriate assistance or contribution of money 
or other things to the underprivileged and victims of 
natural disasters.
6. Develop and improve the manufacturing process con-
tinuously to prevent environmental pollution or to reduce 
the environmental pollution to minimum and meet crite-
ria set forth by related authorities.
7. Design products by using materials that will not create 
environmental pollution or using recyclable materials.
8. Support and encourage the conservation of energy and 
environment.
9. Support and encourage programs to use energy efficiently.
10. Support and encourage the conservation of culture and 
good tradition of communities.
11. The company uphold the democratic system with the 
king being the head of the country. The company encourage 
all directors and employees to exercise their voting rights 
in accordance with the constitution. However, the company 
has no policy to contribute money to politicians or political 
parties. 

241
Codes of Conduct



ก�รติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติ
บริษัทฯกำ�หนดให้เป็นหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร และ
พนักง�นทุกคนจะต้องทร�บ ทำ�คว�มเข้�ใจ และปฏิบัติต�มนโยบ�ย
และหลักปฏิบัติที่กำ�หนดในคู่มือจรรย�บรรณธุรกิจอย่�งเคร่งครัด
ผู้บริห�รทุกระดับของบริษัทฯจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักง�นภ�ย
ใต้ส�ยบังคับบัญช�ของตนทร�บ เข้�ใจ และปฏิบัติต�มคู่มือจรรย�
บรรณธุรกิจอย่�งจริงจัง ห�กมีกรรมก�รหรือพนักง�นกระทำ�ผิด
จรรย�บรรณธุรกิจ จะได้รับโทษท�งวินัยอย่�งเคร่งครัด อย่�งไรก็
ต�มบริษัทฯได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ติดต�มดูแลก�ร
ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัทฯในภ�พรวมเพื่อเปิดโอก�ส
ให้ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� เจ้�หนี้ และบุคคลอื่น ส�ม�รถส่ง
คำ�ร้องเรียน หรือคว�มคิดเห็นไปให้เพื่อพิจ�รณ�หรือดำ�เนินก�รต่อไป

Implementation and Enforcement
The company specifies that it is the duty and responsibility 
of all directors and employees to know, understand and 
act strictly in accordance with the policy and guidelines 
set forth in the codes of conduct of the company.
Management at all levels have to oversee and responsible 
for their subordinates to ensure that their subordinates 
know, understand and strictly act in accordance with the 
codes of conduct. Severe punishment will be imposed on 
the directors and employees who act against the codes 
of conduct. However, the company assigns the Company 
Secretary to oversee the implementation and enforcement 
of the codes of conduct in general sothat shareholders, 
employees, customers, suppliers and subcontractors, 
creditors and other persons can send their complaints or 
suggestions to the company for consideration or action.
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