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GENERAL
INFORMATION 

1. Lighting & Equipment Public Company Limited (L&E)
Head Office : 
539/2, 16-17/F, Gypsum Metropolitan Tower, Sriayudhya Rd., 
Rahthevee, Bangkok 10400
Tel: (662) 248 8133, (662) 642 5092  
Fax: (662) 248 8144, (662) 642 5091
Website: www.lighting.co.th

Warehouse and Distribution Center : (Noppawong Factory) 
45/25-27 Moo 3 Bangbuothong-Supanburi Road 
Namai Latlumkaeo Pathumthani 12140
Tel : (662) 150 2601-4  Fax : (662) 150 2605

Assembly Factory : (Noppawong Factory) 
45/27 Moo 3 Bangbuothong-Supanburi Road 
Namai Latlumkaeo Pathumthani 12140
Tel: (662) 150 2606-10  Fax: (662) 150 2606 ext 3019

ชื่อ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
Company Name : 
Lighting & Equipment Public Company Limited

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน  วันที่ 8 เมษายน 2547
ทะเบียนเลขที่  0107547000338
Become Public Company  April 8, 2004
Registered Number  0107547000338

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai)  วันที่ 24 สิงหาคม 2547
ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)  วันที่ 21 ตุลาคม 2557
Listed in the Stock Exchange of Thailand (mai) 
August 24, 2004 
Listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) 
October 21, 2014

ธุรกิจ/ประเภทของธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้นำาเข้า และผู้จัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างครบวงจร

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.

ทุนจดทะเบียน
494,160,884 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 494,160,884 หุ้น 
หุ้นละ 1 บาท
Registered Capital
494,160,884 Baht (Number of Ordinary share : 494,160,884) 
Par Value : 1 Baht

ทุนชำาระแล้ว
492,040,074 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 492,040,074 หุ้น 
หุ้นละ 1 บาท
Paid-up Capital
492,040,074 Baht (Number of Ordinary share : 492,040,074) 
Par Value : 1 Baht

1. บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (L&E)
สำานักงานใหญ่  :  
เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนน
ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092  
โทรสาร 02 248 8144, 02 642 5091
เว็บไซด์ www.lighting.co.th

คลังและศูนย์กระจายสินค้า : (โรงงานนพวงศ์) 
45/25-26 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำาบลหน้าไม้ 
อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 02 150 2601-4  โทรสาร 02 150 2605

คลังประกอบสินค้า : (โรงงานนพวงศ์) 
45/27 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำาบลหน้าไม้ 
อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 02 150 2606-10  โทรสาร 02 150 2606 ต่อ 3019
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2. บริษัทย่อย : บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด (LEM)
สำานักงานใหญ่  :  
เลขที่ 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 982 4629-31  โทรสาร 02 514 5803

โรงงานนพวงศ์  :  
45/29 หมู่ท่ี 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำาบลหน้าไม้ อำาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 02 150 2619-21  โทรสาร 02 150 2622

การลงทุนในบริษัทย่อย : 
บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท 
อัตราร้อยละของการลงทุน 99.99

3. บริษัทย่อย : บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด (LES)
สำานักงานใหญ่  :  
เลขที่ 539/2 ชั้น 16 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092  
โทรสาร 02 248 8144, 02 642 5091

โรงงานนพวงศ์  :  
45/28 หมู่ท่ี 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำาบลหน้าไม้ 
อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 02 150 2611-7  โทรสาร 02 150 2618

การลงทุนในบริษัทย่อย : 
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด 
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท 
อัตราร้อยละของการลงทุน 99.99

4. บริษัทย่อย: L&E Myanmar Company Limited
สำานักงานใหญ่  :  
เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม 
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092  
โทรสาร 02 248 8144, 02 642 5091

สำานักงานและศูนย์ประยุกต์ใช้แสงสว่าง :  
Shop No.9 Ground Floor Area, Yangon International Hotel 
Compound, Number 330 Ahlone Road, Dagon, Township, 
Region, Myanmar.
โทรศัพท์ (95) 99 6160 3809
อีเมล์: le_myanmar@lighting.co.th

การลงทุนในบริษัทย่อย : L&E Myanmar Company Limited. 
ทุนจดทะเบียน 50,000 US$ อัตราร้อยละของการลงทุน 90.00

2. Subsidiary : L&E Manufacturing Company Limited. (LEM)
Head Office :   
85/3 Soi Prachumporn, Chaengwattana Road, Lalsi, 
Bangkok 10210
Tel: (662) 982 4629-31  Fax: (662) 514 5803

Noppawong Factory :  
45/29 Moo 3 Bangbuothong-Supanburi Road 
Namai Latlumkaeo Pathumthani 12140
Tel: (662) 150 2619-21  Fax: (662) 150 2622

Investment in subsidiary company : 
L&E Manufacturing Company Limited 
Registered Capital 90,000,000 Baht 
(Ninety Million Baht) Share Holding Proportion 99.99% 

3. Subsidiary : L&E Solid State Company Limited. (LES)
Head Office : 
539/2, 16-17/F, Gypsum Metropolitan Tower, Sriayudhya Rd., 
Rahthevee, Bangkok 10400
Tel: (662) 248 8133, (662) 642 5092  
Fax: (662) 248 8144, (662) 642 5091

Noppawong Factory : 
45/28 Moo 3 Bangbuothong-Supanburi Road 
Namai Latlumkaeo Pathumthani 12140
Tel: (662) 150 2611-7  Fax: (662) 150 2618

Investment in subsidiary company : 
L&E Solid State Company Limited. Registered Capital 
60,000,000 Baht 
(Sixty Million Baht) Share Holding Proportion 99.99%

4. Subsidiary : L&E Myanmar Company Limited
Head Office : 
539/2, 16-17/F, Gypsum Metropolitan Tower, Sriayudhya Rd., 
Rahthevee, Bangkok 10400
Tel: (662) 248 8133, (662) 642 5092  
Fax: (662) 248 8144, (662) 642 5091

Office & Lighting Application Center :  
Shop No.9 Ground Floor Area, Yangon International Hotel 
Compound, Number 330 Ahlone Road, Dagon, Township, 
Region, Myanmar.
Tel: (95) 99 6160 3809
E-mail: le_myanmar@lighting.co.th

Investment in subsidiary company : The Authorized Capital of 
L&E Myanmar Company Limited US$ 50,000 
Share Holding Proportion 90.00%

General Information / ข้อมูลทั่วไป
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5. บริษัทย่อย: Lighting & Equipment (Vietnam) Company 
Limited.
สำานักงานใหญ่ : เลขท่ี 539/2 ช้ัน 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซ่ัม 
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092
โทรสาร 02 248 8144, 02 642 5091
สำานักงานและโรงงาน : Block 101/3, Road No. 1, Long Binh 
Industrial Park (Amata), Long Binh Ward, Bien Hoa City, 
Donng Nai Province, Vietnam.
อีเมล : exportdiv@lighting.co.th
การลงทุนในบริษัทย่อย : Lighting &Equipment (Vietnam) 
Company Limited. ทุนจดทะเบียน 250,000 US$ อัตราร้อยละ
ของการลงทุน 100.00

6. ห้องปฏิบัติการทดสอบและศูนย์นวัตกรรมแสงสว่าง (LIC)
ที่ตั้ง : เลขที่ 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 573 4787 ต่อ 300, 400  
โทรสาร 02 574 5803

7. ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ (LSC)
สาขา รัชดาภิเษก : ชั้น G อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 246 1161-66  
โทรสาร 02 246 1165 

สาขา ราชพฤกษ์ : อาคาร SB Design Square สาขาราชพฤกษ์ 
ห้องเลขที่ SB301 ชั้นที่ 3 เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 
แขวงบางขนุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02 118 7501  
โทรสาร 02 118 7505

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9378-89

ผู้สอบบัญชี
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
ชั้น 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 677 2000 
โทรสาร 02 677 2222  

5. Subsidiary: Lighting & Equipment (Vietnam) Company 
Limited.
Head Office : 539/2, 16-17/F, Gypsum Metropolitan Tower, 
Sriayudhya Rd., Rahthevee, Bangkok 10400
Tel : (662) 248 8133, (662) 642 5092
Fax : (662) 248 8144, (662) 642 5091
Office & Factory : Plot 101/3, Road 1, Long Binh Industrial 
Park (Amata), Long Binh Ward, Bien Hoa City, Donng Nai 
Province, Vietnam.
E-mail : exportdiv@lighting.co.th
Investment in subsidiary company : The Authorized Capital of 
Lighting &Equipment (Vietnam) Company Limited. US$ 250,000 
Share Holding Proportion 100.00%

6. Laboratory & Lighting Innovation Center (LIC)
Address : 85/3 Soi Prachumporn, Chaengwattana Road, 
Laksi, Bangkok 10210
Tel : (662) 573 4787 ext 300, 400  
Fax : (662) 02 574 5803

7. Lighting Solution Center (LSC)
Branch Ratchadapisek : G Floor Pakin Building 
Ratchadapisek Road, Dindang Bangkok 10400
Tel: (662) 246 1161-66  
Fax: (662) 246 1165

Branch Ratchapruk :  SB Design Square Building Room 
No.SB301, 3 Floor, 555 Moo1, Bang Khanun, Bang Kruai, 
Nonthaburi 11130
Tel: (662) 118 7501  
Fax: (662) 118 7505

Registrar
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building, 93 Ratchadapisek 
Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Tel: (662) 009 9378-89

Auditor
Ms. Siripen Sukcharoenyingyong  License No. 3636 and/or
Ms. Sureerat Thongarunsang  License No. 4409 and/or
Ms. Munchupa Singsuksawat  License No. 6112 and/or
KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd.
Empire Tower, 51 Floor 1 South Sathorn Road., Yannawa, 
Sathorn Bangkok 10120
Tel: (662) 677 2000 
Fax: (662) 677 2222 
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ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ จำากัด
อาคารโอเชี่ยน 1 ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 66 เลขที่ 170/30 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 661 8803-5  
โทรสาร 02 661 8813

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท กำาธร สุรเชษฐ์ และ สมศักดิ์ จำากัด
เลขที่ 77/132 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ห้อง 31A ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 440 0288  
โทรสาร 02 440 0298

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์
โทรศัพท์ 02 248 8133 ต่อ 1001 
โทรสาร 02 248 8144
อีเมล์ chitladaj@lighting.co.th

ผู้จัดการสำานักผู้ตรวจสอบภายใน
นางจรียา ทรัพยาคม
โทรศัพท์ 02 248 8133 ต่อ 2100 
โทรสาร 02 248 8144

การเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ
  สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
  เลขที่สมาชิก C0041
  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
  เลขที่สมาชิก 11325
  หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
  เลขที่สมาชิก 4408
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  (บริษัทย่อยเป็นสมาชิก) เลขที่สมาชิก สน5203
  สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
  สมาคมนักลงทุนสัมพันธ์  

Finance Advisor
J.D. Partners Company Limited
Ocean 1 Tower, Floor 11st, Sukumvit 66 Bangkok 10110
Tel: (662) 661 8803-5 
Fax: (662) 661 8813

Legal Advisor
Kamthorn Surachet & Somsak Co., Ltd.
Suite 31A, Sinn Sathorn Tower, 77/132 Krungthonburi Road, 
Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600
Tel: (662) 440 0288 
Fax: (662) 440 0298

Company Secretary/Investor Relation & Communication Manager
Ms. Chitlada Jariyavidyanont
Tel: (662) 248 8133 ext. 1001 
Fax: (662) 248 8144
E-mail: chitladaj@lighting.co.th

Internal Audit Manager
Ms. Jareeya Suppayakom
Tel: (662) 248 8133 ext. 2100 
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ปรับปรุงขอมูลเมื่อ วันที่ 6 พฤศจ�กายน 2560 / Last Modified at 6 November 2017

มีบร�การดานไฟฟาแสงสวางในรูป
แบบตางๆ อยางครบวงจรเพ��อให
ลูกคาไดรับประโยชนมากที่สุด

Provide fully integrated services 
for customers’ advantage.

มีศูนยนวัตกรรมผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง ที่มุงคิดคน พัฒนาสินคาเพ��อตอบสนองตลาดในเช�งรุก 
พรอมดวยหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

Establish Lighting Innovation Center to proactively innovate and develop new products to meet 
market requirement and establish a world class testing laboratory to facilitate new products 
development and innovation.

มีเคร�อขายการตลาดที่ครอบคลุม 
สามารถใหบร�การลูกคากลุมตางๆ 
ไดอยางทั�วถึง

Establish well-covered marketing 
networks accessible to various 
group of customers.

มีสินคาแสงสวางตางๆที่หลากหลาย
และครบครัน สามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกกลุมลูกคา

Offer diverse and complete range 
of lighting products to meet every 
sector’s requirement.

มีโรงงานทีไดมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต
สินคาเพ��อตอบสนองความตองการของตลาด
ไดอยางตอเนื่อง

Establish high standard facilities with 
modern and efficient manufacturing 
process to respond to the market 
requirement.

ปรัชญาองคกร

VISION
ว�สัยทัศน

L&E เปนผูนำธุรกิจไฟฟาแสงสวางในภูมิภาคอาเซ�ยน ที่ดำเนินธุรกิจในดานนี้อยางครบวงจร
To be the leading total lighting solution provider in ASEAN.

PHILOSOPHY

ยึดมั�นในความเปนธรรม
UPHOLD FAIRNESS

ใสใจในคุณภาพ
DEDICATE TO QUALITY

ซ�่อสัตยและตรงตอเวลา
HONEST AND PUNCTUAL

รวมกันทำงานเปนทีม
WORK TOGETHER AS A TEAM

------------------------------------------------------------------------------------------
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---
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---

---
-
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มีบร�การดานไฟฟาแสงสวางในรูป
แบบตางๆ อยางครบวงจรเพ��อให
ลูกคาไดรับประโยชนมากที่สุด

Provide fully integrated services 
for customers’ advantage.

มีศูนยนวัตกรรมผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง ที่มุงคิดคน พัฒนาสินคาเพ��อตอบสนองตลาดในเช�งรุก 
พรอมดวยหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

Establish Lighting Innovation Center to proactively innovate and develop new products to meet 
market requirement and establish a world class testing laboratory to facilitate new products 
development and innovation.

มีเคร�อขายการตลาดที่ครอบคลุม 
สามารถใหบร�การลูกคากลุมตางๆ 
ไดอยางทั�วถึง

Establish well-covered marketing 
networks accessible to various 
group of customers.

มีสินคาแสงสวางตางๆที่หลากหลาย
และครบครัน สามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกกลุมลูกคา

Offer diverse and complete range 
of lighting products to meet every 
sector’s requirement.

มีโรงงานทีไดมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต
สินคาเพ��อตอบสนองความตองการของตลาด
ไดอยางตอเนื่อง

Establish high standard facilities with 
modern and efficient manufacturing 
process to respond to the market 
requirement.
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01
ป 2536 : เริ�มตนดวยทุนจดทะเบียน 25.00 ลานบาท และรับโอนธุรกิจ
จากหางหุนสวนจำกัด ยงเอ็นเตอรไพรส ขยายธุรกิจจากลูกคาประเภท
ผูรับเหมาระบบไฟฟาไปสูสวนงานราชการตางๆ เปนตัวแทนจำหนาย
โคมไฟฟาและอุปกรณไฟฟาแสงสวางตางๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก
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.

03
ป 2542 : เพิ�มศักยภาพการแขงขันและใหบริการแกลูกคาไดมากยิ�งขึ้น ดวยการ
เขาซื้อกิจการของบริษัท ที.เอส ทรังคคิ้ง จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 
แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอริ�ง จำกัด) ซึ�งเปนโรงงานท่ีผลิตโคมไฟฟาฟลูออเรสเซนต 
และอุปกรณรองรับสายไฟ และเริ�มรุกตลาดตางประเทศดวยการเปดแผนกสงออก 
เพื่อรองรับการขยาย ตัวของธุรกิจสงออกที่เปนผลจากคาเงินบาทออน 
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.

ป 2537 - 2541 : ขยายธุรกิจดวยการนำเสนอผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
ใหมีความหลากหลาย และเริ�มขยายขอบเขตการใหบริการดานการออกแบบ
ระบบไฟฟาแสงสวาง ตลอดจนใหคำแนะนำการใชผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
ตางๆ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนมากที่สุด นอกจากน�้ยังไดพัฒนาเครือขาย
การตลาดใหครอบคลุมธุรกิจโครงการ และธุรกิจขายสง
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.

ป 2543 - 2546 : ขยายธุรกิจใหครอบคลุมการขายในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) 
และเพิ�มความหลากหลายของสินคากลุมโคมไฟตกแตงสำหรับใชในที่อยูอาศัย 
ริเริ�มแนวคิดธุรกิจใหมดวยการเปด “ LIGHTING APPLICATION CENTER ” 
เพ่ือใหลูกคาท่ีสนใจสามารถเขาไปชมวิธีการประยุกตใชผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
ใหเหมาะสมกับ การใชงานตางๆ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
โลจิสติกส เพ่ือใหสามารถบริการลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ�งข้ึน
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.

ป 2536 ป 2542

02 04ป 2537-2541 ป 2543-2546

2536 2537-2541 2542
01 02 03 04

2543-2546

05
ป 2547 : เพิ�มทุนจดทะเบียนเปน 137.50 ลานบาท และดำเนินการแปร
สภาพบริษัท เปนมหาชน ตลอดจนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2004 : Increased registered capital to 137.50 million Baht, became 
a public company and listed in the Stock Exchange of Thailand

07
ป 2549 : ไดรับสิทธิบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ�มขีดความสามารถในการผลิตตลอดจนลดตนทุนสินคาโดยยกเวนภาษี
เงินไดเปนเวลา 5 ป
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.

ป 2548 : ขยายโรงงานผลิต เพ่ือใหสามารถผลิต โคมไฟภายใน และโคมไฟ
ภายนอก ไดหลากหลายยิ�งข้ึน และเปดสำนักงานตัวแทนในประเทศเวียดนาม
2005 : Expanded manufacturing facilities to enable the company to 
manufacture whole range of indoor and outdoor lighting luminaries. 
Established representative office in Vietnam.

ป 2550 : เพิ�มทุนจดทะเบียน เปน 305.70 ลานบาท และจัดต้ังหองปฏิบัติการ
ทดสอบ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาตลอดจนทดสอบคุณภาพสินคา ท่ีจัดสงให
กับลูกคากลุมตางๆ เพื่อใหมั�นใจวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและไดมาตรฐาน
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.

ป 2547 ป 2549

06 08ป 2548 ป 2550

2547 2549
05 06 07 08

2548 2550

    บริษัท ไลทต้ิง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
อยางครบวงจร นับต้ังแตการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และโรงงานผลิตท่ีไดรับการรับรองตามมตรฐาน ISO 9001 พรอม
ท้ังจัดจำหนายผลิตภัณฑดังกลาวใหลูกคาทุกกลุมท้ังในและตางประเทศนอกจากน�บ้ริษัทิยังมีบริการ
เสริมตางๆ เพ่ือใหลูกคาไดประโยชนมากท่ีสุดอาทิ แนะนำการใชผลิตภัณฑรวมท้ังออกแบบระบบ
แสงสวางใหเหมาะกับลักษณะของงาน ตลอดจนการใหบริการเชา ผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวางและ
ระบบไฟฟาแสงสวางสำหรับงานตางๆ ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายและครบครันสามารถ
รองรับความตองการของลูกคาท่ีใชไฟฟาแสงสวางไดทุกกลุม เชน บานอยูอาศัย อาคารสำนักงาน 
อาคารพาณิชย  ศูนยการคาโชวรูม รานคายอย พิพิธภัณฑ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา 
โบราณสถาน สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนสาธารณะ สนามบิน ปายโฆษณา เปนตน

     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.

MAJOR MILESTONE
กาวยางท่ีสำคัญ



01
ป 2536 : เริ�มตนดวยทุนจดทะเบียน 25.00 ลานบาท และรับโอนธุรกิจ
จากหางหุนสวนจำกัด ยงเอ็นเตอรไพรส ขยายธุรกิจจากลูกคาประเภท
ผูรับเหมาระบบไฟฟาไปสูสวนงานราชการตางๆ เปนตัวแทนจำหนาย
โคมไฟฟาและอุปกรณไฟฟาแสงสวางตางๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก
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.

03
ป 2542 : เพิ�มศักยภาพการแขงขันและใหบริการแกลูกคาไดมากยิ�งขึ้น ดวยการ
เขาซื้อกิจการของบริษัท ที.เอส ทรังคคิ้ง จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 
แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอริ�ง จำกัด) ซึ�งเปนโรงงานท่ีผลิตโคมไฟฟาฟลูออเรสเซนต 
และอุปกรณรองรับสายไฟ และเริ�มรุกตลาดตางประเทศดวยการเปดแผนกสงออก 
เพื่อรองรับการขยาย ตัวของธุรกิจสงออกที่เปนผลจากคาเงินบาทออน 
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.

ป 2537 - 2541 : ขยายธุรกิจดวยการนำเสนอผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
ใหมีความหลากหลาย และเริ�มขยายขอบเขตการใหบริการดานการออกแบบ
ระบบไฟฟาแสงสวาง ตลอดจนใหคำแนะนำการใชผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
ตางๆ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนมากที่สุด นอกจากน�้ยังไดพัฒนาเครือขาย
การตลาดใหครอบคลุมธุรกิจโครงการ และธุรกิจขายสง
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.

ป 2543 - 2546 : ขยายธุรกิจใหครอบคลุมการขายในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) 
และเพิ�มความหลากหลายของสินคากลุมโคมไฟตกแตงสำหรับใชในที่อยูอาศัย 
ริเริ�มแนวคิดธุรกิจใหมดวยการเปด “ LIGHTING APPLICATION CENTER ” 
เพ่ือใหลูกคาท่ีสนใจสามารถเขาไปชมวิธีการประยุกตใชผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
ใหเหมาะสมกับ การใชงานตางๆ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
โลจิสติกส เพ่ือใหสามารถบริการลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ�งข้ึน
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.

ป 2536 ป 2542
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05
ป 2547 : เพิ�มทุนจดทะเบียนเปน 137.50 ลานบาท และดำเนินการแปร
สภาพบริษัท เปนมหาชน ตลอดจนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2004 : Increased registered capital to 137.50 million Baht, became 
a public company and listed in the Stock Exchange of Thailand

07
ป 2549 : ไดรับสิทธิบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ�มขีดความสามารถในการผลิตตลอดจนลดตนทุนสินคาโดยยกเวนภาษี
เงินไดเปนเวลา 5 ป
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.

ป 2548 : ขยายโรงงานผลิต เพ่ือใหสามารถผลิต โคมไฟภายใน และโคมไฟ
ภายนอก ไดหลากหลายยิ�งข้ึน และเปดสำนักงานตัวแทนในประเทศเวียดนาม
2005 : Expanded manufacturing facilities to enable the company to 
manufacture whole range of indoor and outdoor lighting luminaries. 
Established representative office in Vietnam.

ป 2550 : เพิ�มทุนจดทะเบียน เปน 305.70 ลานบาท และจัดต้ังหองปฏิบัติการ
ทดสอบ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสินคาตลอดจนทดสอบคุณภาพสินคา ท่ีจัดสงให
กับลูกคากลุมตางๆ เพื่อใหมั�นใจวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและไดมาตรฐาน
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.

ป 2547 ป 2549

06 08ป 2548 ป 2550

2547 2549
05 06 07 08

2548 2550

    บริษัท ไลทต้ิง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง
อยางครบวงจร นับต้ังแตการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และโรงงานผลิตท่ีไดรับการรับรองตามมตรฐาน ISO 9001 พรอม
ท้ังจัดจำหนายผลิตภัณฑดังกลาวใหลูกคาทุกกลุมท้ังในและตางประเทศนอกจากน�บ้ริษัทิยังมีบริการ
เสริมตางๆ เพ่ือใหลูกคาไดประโยชนมากท่ีสุดอาทิ แนะนำการใชผลิตภัณฑรวมท้ังออกแบบระบบ
แสงสวางใหเหมาะกับลักษณะของงาน ตลอดจนการใหบริการเชา ผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวางและ
ระบบไฟฟาแสงสวางสำหรับงานตางๆ ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายและครบครันสามารถ
รองรับความตองการของลูกคาท่ีใชไฟฟาแสงสวางไดทุกกลุม เชน บานอยูอาศัย อาคารสำนักงาน 
อาคารพาณิชย  ศูนยการคาโชวรูม รานคายอย พิพิธภัณฑ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา 
โบราณสถาน สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนสาธารณะ สนามบิน ปายโฆษณา เปนตน

     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.

MAJOR MILESTONE
กาวยางท่ีสำคัญ
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ป 2551 : ไดรับ SET AWARDS 2551 ดานบรรษัทภิบาลดีเดนจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2008 : Granted Top Corporate Governance Awards,mai from 
Stock Exchange of Thailand.

11
ป 2553 : ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/17025 สำหรับหองปฏิบัติการ
ทดสอบ และไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับโรงงานผลิต 
พรอมกับไดรับรางวัล SET AWARDS 2553 ดานบรรษัทภิบาลดีเดนจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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

ป 2552 : จัดต้ัง Lighting Solution Center ข้ึนเปนโชวรูมท่ีครบครันดวย
ผลิตภัณฑไฟฟาท่ีหลากหลายรองรับ lifestyle ตางๆ มี Lighting Designer 
คอยบริการใหคำปรึกษาและออกแบบระบบแสงสวางรวมทั้งมีหองจำลอง
ระบบแสงสวางใหลูกคาสัมผัสอยางใกลชิด เพื่อขยายชองทางการตลาด
สูกลุมลูกคารายยอยใหมากยิ�งขึ้น
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.

ป 2554 : จัดตั้ง บริษัท L&E Solid State Co.,Ltd. ขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ LED 
ซึ�งเปนโรงงานผลิตหลอด LED ท่ีใชในอุตสาหกรรมแสงสวางแหงแรกของไทย
2011 : Established L&E Solid State Co. Ltd. to manufacture LED 
products which is the first Thai factory manufacturing LED lamps for 
lighting.

ป 2551 ป 2553

10 12ป 2552 ป 2554

2551 2543
09 10 11 12

13
ป 2555 - 2556 : พัฒนาผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง LED 
ออกสูตลาดอยางตอเน��อง และเตรียมพรอมสำหรับการขยาย
ตลาดสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมี Slogan เพื่อใชใน
การประชาสัมพันธบริษัทฯคือ “ L&E มากกวา…แสงสวาง ”
2012-2013 : Constantly develop LED products and launch 
them into the market and expand business into AEC 
market.Create slogan “ L&E more than…light ” 
for communication to the market.

15
ป 2558 :  เปดดำเนินงานโรงงานและคลังสินคาแหงใหมในอำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธาน� บนพื้นที่ 50 ไร ซึ�งประกอบดวย คลังสินคามีพื้นที่ขนาด 16,000 ตรม. 
โรงงานประกอบสินคา มีพื้นที่ขนาด 5,800 ตรม. โรงงานผลิตหลอด และอุปกรณ LED 
รวมโคม LED บางกลุมภายใตช่ือ บริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จำกัด มีพ้ืนท่ีขนาด 
8,500 ตรม. โรงงานผลิตโคมไฟฟาและเสาไฟฟาตางๆ ภายใตช่ือ บริษัท แอล แอนด อี 
แมนูเฟคเจอริ�ง จำกัด มีพื้นที่ขนาด 7,600 ตรม. 
  จัดตั้ง บริษัท L&E Myanmar Co.,Ltd. ซึ�งเปนบริษัทยอย ณ เมืองยางกุง 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
2015 :     Opened new manufacturing factories and warehouses at Ladloomkaew 
district, Pathumtani province, total space 80,000 SQM. comprised of : Warehouse 
and distribution center, total space 16,000 SQM. Assembly factory total space 
5,800 SQM. LED lamps, LED components and certain LED luminaires manufacturing. 
factories under the subsidiary : L&E Solid State Co.,Ltd., total space 8,500 SQM. 
lighting luminaires and lighting poles manufacturing. factories under the subsidiary : 
L&E Manufacturing Co.,Ltd., total space 7,600 SQM. Established 
      L&E Myanmar Co.,Ltd. a subsidiary in Yangon, The Republic of the Union 
of Myanmar.

ป 2555-2556 ป 2558

14 ป 2557

2558
13 14 15

25572555-2556

16

2559-25602552 2554

ป 2557 : รุกตลาดคอนซูมเมอรอยางจริงจัง โดยทำการโฆษณาหลอด
ไฟฟา LED ในส่ือโทรทัศน และส่ืออ่ืนๆ เปนคร้ังแรก เพิ�มทุนจดทะเบียน
เปน 494.2 ลานบาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และรองรับกับการ
ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 
และลดมูลคาหลักทรัพยจาก 5 บาทตอหุนเปน 1 บาทตอหุน ยายหลัก
ทรัพยของบริษัทจากตลาด MAI ไปทำการซ้ือขายในตลาด SET และ
เปด Lighting Solution Center ข้ึนอีก 1 แหง บนถนนราชพฤกษ
2014 : Penetrated into the consumer market by advertising it’s 
LED lamps for the first time in the television media and other media. 
Increased registered capital to 494.2 million Baht. Reduced the 
company’s PAR value from 5 Baht to 1 Baht. shift the transaction 
of the company’s share from mai market to SET market. 
Opened an additional showroom, Lighting Solution Center on 
Ratchaprerk road.

16 ป 2559-2560
ป 2559 - 2560 : - จัดต้ังบริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Company Limited. 
ซึ�งเปนบริษัทยอยท่ีเมือง Dong Nai ประเทศเวียดนาม เพ่ือนำเขาผลิตภัณฑจากบริษัทแม
ไปขายในประเทศเวียดนาม ผลิตโคมไฟ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพ่ือขายในประเทศเวียดนาม 
รวมท้ังนำผลิตภัณฑท่ีผลิตไดบางสวนมาขายใหบริษัทแมในประเทศไทย
- โรงงานผลิตสินคาของบริษัทภายใต บริษัท แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอริ�ง จำกัด (LEM) 
ณ อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน� และบริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จำกัด (LES) 
ท้ัง 3 โรงงานน�้ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ�งแวดลอมตามมาตรฐาน 
มอก.14001-2559 (ISO 14001 : 2015)
2016 - 2017 : - Established a wholly-own subsidiary, the Lighting & Equipment 
(Vietnam) Co., Ltd. In Dong Nai, Vietnam with the intention to import lighting product 
from Head Office for resale in Vietnamese market, and to manufacture lighting 
products for sale in Vietnamese market as well as for sale to Head Office in Thailand.
- All the 3 manufacturing factories under the company L&E Manufacturing Co., Ltd. (LEM) 
at Latlumkaeo Pathumthani and L&E Solid State Co., Ltd. (LES) has been assessed 
and conformed to the environmental system ISO 14001:2015 (TIS 14001-2559)
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ป 2551 : ไดรับ SET AWARDS 2551 ดานบรรษัทภิบาลดีเดนจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2008 : Granted Top Corporate Governance Awards,mai from 
Stock Exchange of Thailand.

11
ป 2553 : ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/17025 สำหรับหองปฏิบัติการ
ทดสอบ และไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับโรงงานผลิต 
พรอมกับไดรับรางวัล SET AWARDS 2553 ดานบรรษัทภิบาลดีเดนจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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

ป 2552 : จัดต้ัง Lighting Solution Center ข้ึนเปนโชวรูมท่ีครบครันดวย
ผลิตภัณฑไฟฟาท่ีหลากหลายรองรับ lifestyle ตางๆ มี Lighting Designer 
คอยบริการใหคำปรึกษาและออกแบบระบบแสงสวางรวมทั้งมีหองจำลอง
ระบบแสงสวางใหลูกคาสัมผัสอยางใกลชิด เพื่อขยายชองทางการตลาด
สูกลุมลูกคารายยอยใหมากยิ�งขึ้น
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.

ป 2554 : จัดตั้ง บริษัท L&E Solid State Co.,Ltd. ขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ LED 
ซึ�งเปนโรงงานผลิตหลอด LED ท่ีใชในอุตสาหกรรมแสงสวางแหงแรกของไทย
2011 : Established L&E Solid State Co. Ltd. to manufacture LED 
products which is the first Thai factory manufacturing LED lamps for 
lighting.

ป 2551 ป 2553

10 12ป 2552 ป 2554

2551 2543
09 10 11 12

13
ป 2555 - 2556 : พัฒนาผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง LED 
ออกสูตลาดอยางตอเน��อง และเตรียมพรอมสำหรับการขยาย
ตลาดสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมี Slogan เพื่อใชใน
การประชาสัมพันธบริษัทฯคือ “ L&E มากกวา…แสงสวาง ”
2012-2013 : Constantly develop LED products and launch 
them into the market and expand business into AEC 
market.Create slogan “ L&E more than…light ” 
for communication to the market.

15
ป 2558 :  เปดดำเนินงานโรงงานและคลังสินคาแหงใหมในอำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธาน� บนพื้นที่ 50 ไร ซึ�งประกอบดวย คลังสินคามีพื้นที่ขนาด 16,000 ตรม. 
โรงงานประกอบสินคา มีพื้นที่ขนาด 5,800 ตรม. โรงงานผลิตหลอด และอุปกรณ LED 
รวมโคม LED บางกลุมภายใตช่ือ บริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จำกัด มีพ้ืนท่ีขนาด 
8,500 ตรม. โรงงานผลิตโคมไฟฟาและเสาไฟฟาตางๆ ภายใตช่ือ บริษัท แอล แอนด อี 
แมนูเฟคเจอริ�ง จำกัด มีพื้นที่ขนาด 7,600 ตรม. 
  จัดตั้ง บริษัท L&E Myanmar Co.,Ltd. ซึ�งเปนบริษัทยอย ณ เมืองยางกุง 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
2015 :     Opened new manufacturing factories and warehouses at Ladloomkaew 
district, Pathumtani province, total space 80,000 SQM. comprised of : Warehouse 
and distribution center, total space 16,000 SQM. Assembly factory total space 
5,800 SQM. LED lamps, LED components and certain LED luminaires manufacturing. 
factories under the subsidiary : L&E Solid State Co.,Ltd., total space 8,500 SQM. 
lighting luminaires and lighting poles manufacturing. factories under the subsidiary : 
L&E Manufacturing Co.,Ltd., total space 7,600 SQM. Established 
      L&E Myanmar Co.,Ltd. a subsidiary in Yangon, The Republic of the Union 
of Myanmar.

ป 2555-2556 ป 2558

14 ป 2557

2558
13 14 15

25572555-2556

16

2559-25602552 2554

ป 2557 : รุกตลาดคอนซูมเมอรอยางจริงจัง โดยทำการโฆษณาหลอด
ไฟฟา LED ในส่ือโทรทัศน และส่ืออ่ืนๆ เปนคร้ังแรก เพิ�มทุนจดทะเบียน
เปน 494.2 ลานบาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และรองรับกับการ
ใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 
และลดมูลคาหลักทรัพยจาก 5 บาทตอหุนเปน 1 บาทตอหุน ยายหลัก
ทรัพยของบริษัทจากตลาด MAI ไปทำการซ้ือขายในตลาด SET และ
เปด Lighting Solution Center ข้ึนอีก 1 แหง บนถนนราชพฤกษ
2014 : Penetrated into the consumer market by advertising it’s 
LED lamps for the first time in the television media and other media. 
Increased registered capital to 494.2 million Baht. Reduced the 
company’s PAR value from 5 Baht to 1 Baht. shift the transaction 
of the company’s share from mai market to SET market. 
Opened an additional showroom, Lighting Solution Center on 
Ratchaprerk road.

16 ป 2559-2560
ป 2559 - 2560 : - จัดต้ังบริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Company Limited. 
ซึ�งเปนบริษัทยอยท่ีเมือง Dong Nai ประเทศเวียดนาม เพ่ือนำเขาผลิตภัณฑจากบริษัทแม
ไปขายในประเทศเวียดนาม ผลิตโคมไฟ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ เพ่ือขายในประเทศเวียดนาม 
รวมท้ังนำผลิตภัณฑท่ีผลิตไดบางสวนมาขายใหบริษัทแมในประเทศไทย
- โรงงานผลิตสินคาของบริษัทภายใต บริษัท แอล แอนด อี แมนูแฟคเจอริ�ง จำกัด (LEM) 
ณ อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน� และบริษัท แอล แอนด อี โซลิดสเตท จำกัด (LES) 
ท้ัง 3 โรงงานน�้ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ�งแวดลอมตามมาตรฐาน 
มอก.14001-2559 (ISO 14001 : 2015)
2016 - 2017 : - Established a wholly-own subsidiary, the Lighting & Equipment 
(Vietnam) Co., Ltd. In Dong Nai, Vietnam with the intention to import lighting product 
from Head Office for resale in Vietnamese market, and to manufacture lighting 
products for sale in Vietnamese market as well as for sale to Head Office in Thailand.
- All the 3 manufacturing factories under the company L&E Manufacturing Co., Ltd. (LEM) 
at Latlumkaeo Pathumthani and L&E Solid State Co., Ltd. (LES) has been assessed 
and conformed to the environmental system ISO 14001:2015 (TIS 14001-2559)
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MESSAGE FROM CHAIRMAN 
AND CHAIRMAN OF 
EXECUTIVE COMMITTEE

 ในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจท่ัวไปมีการขยายตัวในอัตราท่ีตำา่ การแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้น และราคาผลิตภัณฑ์ LED 
อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องนำาเสนอผลิตภัณฑ์ LED ทางเลือกใหม่ๆที่มีราคาต่อหน่วยตำ่าลงเพื่อให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และความล่าช้าของหลายโครงการทำาให้บริษัทต้องเลื่อนส่งมอบสินค้าและเลื่อนการรับรู้รายได้กว่า 200 ล้านบาทจาก
ปลายปี 2560 ไปเป็นต้นปี 2561 รวมทั้งการขยายตลาดไปในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียยังไม่สามารถทำาได้
เต็มที่เนื่องจากความล่าช้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และความล่าช้าในการจัดตั้งสำานักงานตัวแทนในประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ทำาให้รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2560 ลดลงจากปีก่อนหน้า 13%

 ในปี 2561 เชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีและโดดเด่นของบริษัท ทั้งนี้เพราะมีมูลค่างานกว่า 200 ล้านบาทที่เลื่อนจากปีก่อนหน้ามา
ส่งมอบและรับรู้รายได้ในปีนี้ อีกทั้งการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามและการจัดตั้งสำานักงานตัวแทนในประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ LED แทนของเดิมเพื่อประหยัดพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
รวมทั้งศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Innovation Center) ของบริษัทเริ่มสามารถทำางานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ๆเพื่อป้อนตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าในครึ่งหลังของปีนี้
บริษัทจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างชุดใหม่ที่เรียกว่า Signature Collection สำาหรับตลาดลูกค้าระดับบนได้

 คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทและให้
การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และยืนยันว่าจะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ และมีความโปร่งใส ตลอดจนจะบริหาร
งานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเห็นถึงความสำาคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อหวังจะช่วยลดปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่น นอกจากนี้บริษัทมีความมุ่งมั่น
ในการใส่ใจต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยให้ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนต่างๆอย่างสมำ่าเสมอ 
บริษัทยังตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำาคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 โรงงานใหม่ของบริษัททั้ง 3 โรงงานที่อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีต่างได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทมีความ
เชื่อว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจนั้น จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน  
ประธานกรรมการ

นายปกรณ์ บริมาสพร
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร
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MESSAGE FROM CHAIRMAN 
AND CHAIRMAN OF 
EXECUTIVE COMMITTEE

Mr. Pakorn Borimasporn
Chairman of Executive Committee

Mr. Yong Suptuaychone
Chairman

 In 2017, the general economy had expanded at a slow rate, the business competition was intense and price of 
LED products had continuously eroded, as a result the company had to offer new alternative LED products which have 
lower prices in order to be able to compete in the marketplace, and the delay of many projects had postponed the delivery 
of products and realization of revenue amounted over 200 million Bahts from late 2017 to early 2018, also the expansion 
of market into AEC market had been slow resulted from the delay establishment of subsidiary company in Vietnam, as 
well as the delay establishment of representative offices in Malaysia and Indonesia. Consequently, revenue from sales 
and rendering of services was decreased 13% from a year earlier.
 The 2018 will be a good and outstanding year for the company because the company has more than 200 million 
Bahts of projects spilled over from a year earlier, and the establishment of subsidiary company in Vietnam and establishment 
of representative offices in Malaysia and Indonesia have already completed. In addition, the trend in replacing the existing 
conventional lighting products by the LED products in order to save energy is expected to increase significantly, also 
the company “Lighting Innovation Center” has started to innovate new products effectively. It is expected that by the 
second half of the year, the company will be able to launch new lighting products series called “Signature Collection” 
for the high end market.
 The Board of Directors would like to take this opportunity to thank all the shareholders and stakeholders who 
have confidence in the company and have always provided good support to the company, and wish to confirm that the 
Board shall manage the company with integrity, due care and transparency, in accordance with the good corporate 
governance principles. The company recognized the importance of anti-fraud and anti-corruption, and has therefore 
joined the movement “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition” with the intention to improve the corruption 
problems. In addition, the company has also determined to pay attention to social issues and provide support to communities 
in the neighborhood by providing necessary supports and participate in the constructive activities. The company also 
realizes the need to conserve the environment, and has paid great attention to the product design as well as to the 
utilization of materials in the production of products to make certain that they are environmental friendly. In 2017, the 
company had received the Environmental Management Certificate ISO 14001 for all the 3 manufacturing factories in 
Lardlumkaew district, Phatumthani province which can ensure that the company’s environmental management systems 
are effective. The company strongly believes that doing business in the peaceful community and sustainable environment 
will enable the company to grow constantly and sustainably.

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร
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Financial Highlight / ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

FINANCIAL HIGHLIGHT

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ  (ล้�นบ�ท)
Statement of Comprehensive Income (MB.) 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญของงบก�รเงินรวม  (ล้�นบ�ท)
Financial Ratio (MB.) 

วงจรเงินสด
Cash Cycle 

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน (ล้�นบ�ท)
Statement of Financial Position (MB.) 

งวดงบการเงิน ณ วันที่

งบปี 2558
31/12/2015

งบปี 2559
31/12/2016

งบปี 2560
31/12/2017

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร Revenue from Sale

จำ�นวนหุ้นส�มัญ (หุ้น)  Ordinary Share (Share)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�) A/R Turnover (Time)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ�้หนี้ก�รค้� (เท่�) A/P Turnover (Times)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%) ROA (%)

สินทรัพย์รวม Total Assets

2,936.412,552.78

455,851,021492,040,074

 3.42 3.06

 6.73  5.42

5.464.66

2,708.46 2,849.66

2,668.70

444,854,131

 2.93

 6.77 

4.75

 2,951.64 

ร�ยได้รวม Total Revenue

มูลค่�ที่ตร�ไว้ (บ�ท) Par Value

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) Avg.Collection Period (days)

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เจ้�หนี้ก�รค้� (วัน) Avg. Payment Period (Days)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) D/E (X)

หนี้สินรวม Total Liabilities

2,962.122,569.55

1.001.00

105.26117.78

53.4666.48

1.451.43

1,601.861,675.49

2,686.56

1.00

 123.02

 53.19 

1.80

 1,896.80 

ต้นทุนข�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร COGs and SG&A

กำ�ไรต่อหุ้น  Earning Per Share

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค�้คงเหลือ (เท่�) Inventory Turnover (Times)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท�่) Current Ratio (X)

วงจรเงินสด (วัน) Cash Cycle (Days)

** ** คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติให้จ�่ยเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บ�ท ในวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2561 และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติในวันที่ 25 เมษ�ยน 2561

EBIT Margin (%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity

กำ�ไรสำ�หรับปี Revenue

อัตร�เงินปันผลจ�่ยต่อหุ้น (บ�ท)  Dividend Per Share

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) Avg. Inventory Period (Days)

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ROE (%)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) Gross Profit Margin (%)

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%) Net Profit Margin (%)

2,807.552,441.66

0.170.13

 2.57  2.14

1.261.25

191.72219.84

5.225.01

 1,106.62  1,174.17

74.4761.07

0.15** 0.12

 139.92 168.53

6.8610.33

28.3131.38

2.502.38

2,549.45

0.15

 2.13 

1.23

238.98

5.10

 1,055.23 

62.11

0.0925

 169.15

6.01

29.21

2.33

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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PERFORMANCE 
HIGHLIGHT FOR 2017 

Revenue from sale 2017  ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รปี 2560
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Performance Highlight for 2017 /  สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 2560

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญปี 2560



      1. นายปกรณ์ บริมาสพร
         Mr. Pakorn Borimasporn

68,979,723 14.019

    2. นางสาวธัญจิรา วิมลอนุพงษ์
       Miss Thanjira Vimonanupong

40,000,000 8.129

    3. เด็กหญิงธัญญา ภัทรพนาสกุล
       Miss Thanya Pattarapanaskul

38,350,005 7.794

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

26,181,154 5.321

    5. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์
       Mrs. Napaporn Vimonanupong

24,254,616 4.929

    6. นางกิจฐาพร บริมาสพร
       Mrs. Kittaporn Borimasporn

23,512,505 4.779

    7. นางสุมาลย์ ทรัพย์ทวยชน
       Mrs. Sumarn Suptuaychone

16,350,832 3.323

    8. UBS AG LONDON BRANCH
       

15,356,532 3.121

    9. นางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์
       Mrs. Walailuk Wongthanawat

13,154,943 2.674

   10. นายภาสพล ประเทืองสิทธิ์
       Mr. Anant Kittivittayakul

12,716,470 2.584

   11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
       Others

213,183,294 43.326

          รวม
         Total

492,040,074 100.000

MAJOR SHAREHOLDER

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
First 10 Major Shareholders (as at January 8, 2018)

       Major Shareholders                           Shares              Shares (%)
       รายชื่อผู้ถือหุ้น                              จำานวนหุ้น           ร้อยละ

Dividend Policy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำาหนดให้การจ่าย
เงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำาหนดข้างต้นได้หากบริษัทฯ มีความจำาเป็นต้องนำาเงินกำาไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
    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.
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Major Shareholder / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



Board of Director
คณะกรรมการบร�ษัท

Executive Committee
คณะกรรมการบร�หาร

Industrial & Commercial
สวนขายโครงการ

Energy
สวนขายพลังงาน

Export
สวนขายตางประเทศ

General Project
สวนขายโครงการทั�วไป

Goverment & 
Special Customer

สวนขายราชการและลูกคาพ�เศษ

Retail
สวนโมเดิรนเทรดและโชวรูม

Wholesales
สวนขายสง

Chairman Of Executive Committee
ประธานกรรมการบร�หาร

Corporate Governance Nomination 
and Compensation Committee

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ สรรหา และคาตอบแทน

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Investor Relations & 
Corporate Communication Office

สำนักผูลงทุนสัมพันธและ
สื่อสารองคกร

Internal Audit Office
สำนักผูตรวจสอบภายใน

Company Secretary
เลขานุการบร�ษัท

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

Marketing Department
ฝายการตลาด

Business Development
Department

ฝายพัฒนาธุรกิจ

MIS & Logistics 
Department

ฝายสารสนเทศและโลจ�สติกส

Account & Finance
Department

ฝายบัญช�และการเง�น

HR & Admin Department
ฝายทรัพยากรบุคคล

และบร�หารทั�วไป

Product Department
ฝายผลิตภัณฑ

Product Department LED
ฝายผลิตภัณฑ LED

IC GS GP EN WS RT EP

Managing Director
กรรมการผูจัดการ

ORGANIZATION CHART
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Organization Chart / โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร
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Board of Director / คณะกรรมการ

BOARD OF DIRECTOR

อายุ   85 ปี
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่ง   ประธานกรรมการ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  11,865,668 หุ้น (2.412%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเช่ียวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง หรอืต่อเนื่องกับบริษัท
  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำาหนดนโยบาย 
  และการวางแผนกลยุทธ์

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
   บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
15 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท
   บริษัท เซคั่นโฮมรีสอร์ท จำากัด
ตั้งแต่ 2532 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   85 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Chairman
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  11,865,668 Shares (2.412%)
Education  Bachelor of Economics Thammasat University
Field of Expertise Business and Industrial Related
  Economic, Investment, Policy and Strategic Planning

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 1 Company
   Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present  Chairman
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 2 Company
   L&E Manufacturing Co.,Ltd.
January 15, 1992 - Present  Director
   Second Home Resort Co., Ltd.
Since 1989 - Present  Chairman
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นายยงค์  ทรัพย์ทวยชน  
ประธานกรรมการ
อายุ 85 ปี

Mr. Yong Suptuaychone 
Chairman
Age 85 years

คณะกรรมการ
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Board of Director / คณะกรรมการ

นายปกรณ์  บริมาสพร  
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
อายุ 70 ปี

Mr. Pakorn Borimasporn
Chairman of Executive Committee 
Authorized Director
Age 70 years

อายุ   70 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  68,979,723 หุ้น (14.019%)
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกับบริษัท
  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำาหนดนโยบาย 
  และการวางแผนกลยุทธ์
  ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร
  ด้านการกำากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545
  หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course 
  (RE DCP) รุ่น 1/2548
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 1

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
22 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
6 ตุลาคม 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ปรกึษากรรมการบริหาร
24 สิงหาคม 2547 - 6 ตุลาคม 2559   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
   บริษัท พรพรหมเมททอล จำากัด (มหาชน)
27 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
6 ตุลาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ปรกึษากรรมการบริหาร
2 เมษายน 2547 - 6 ตุลาคม 2559 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
9 เมษายน 2540 - 12 กันยายน 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 3 กิจการ
   สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
15 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
   - ไม่มี -

Age   70 years
Nationality   Thai
Position in L&E  Chairman of Executive Committee
  Authorized Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  68,979,723 Shares (14.019%)
Education   Master of Electrical Engineering Chulalongkorn University  
  Bachelor Electrical Engineering Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Economic, Investment, Policy and Strategic Planning
  Administration and Organizing Corporate Governance
DirectorTraining  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 17/2002 Fellow Member) 
  Directors Certification Program Refresher Course 
  (RE DCP 1/2005) Capital Market Academy
  Top Executive Program 3
  Thai Listed Companies Association
  Executive Development Program (EDP 1)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 2 Company 
   Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
February 22, 2017 - Present  Chairman of Executive Committee
October 6, 2016 - February 21, 2017  Adviser to the Executive Board
August 24, 2004 - October 6, 2016   Chairman of Executive Committee 
   Pornprom Metal Public Co., Ltd.
February 27, 2017 - Present  Chairman / Independent Director
October6, 2016 - February 26, 2017  Adviser to the Executive Board
April 2, 2004 - October 6, 2016 Chairman / Chairman of the Audit Committee
   Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.
April 9, 1997 - September 12, 2016 Chairman of the Audit Committee / 
   Independent Director
Non-Listed Company   Present Appointed Position: 3 Company
   Electrical and Electronics Institute.
November 19, 2014 - Present Director 
   L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present  Chairman of Executive Committee
   L&E Manufacturing Co., Ltd.
January 15, 1992 - Present Chairman of Executive Committee
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -



อาย ุ  80 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  705,726 หุ้น (0.143%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สถาบันราชภัฏพระนคร
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
  ด้านเศรษฐกิจ การกำาหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 3 กิจการ
    สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2553 - ปัจจุบัน  นายกสมาคม
   สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส
   กรรมการ
   สโมสรการไฟฟ้านครหลวง
   ประธานชมรมพนักงานเกษียณอายุ
    การไฟฟ้านครหลวง
ตั้งแต่ 2520 - 2540  ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและ
   บริการภายใน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี - 

Age   80 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Chairman of Audit Committee
  Independent Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director
  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  705,726 Shares (0.143%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering
  Rejabhat Phanakhon Institute
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Economic, Policy and Strategic Planning
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 119/2009)
  Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Chairman of Audit Committee
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 3 Company
   Illuminating Engineering Association of 
   Thailand (TIEA)
Since 2010 - Present  President
   Thai-French Technical Association (TFTA)
   Director
   Retired Employees Metropolitan
   Chairman
   Property and General Services, Department
   Metropolitan Electricity Authority
Since 1977 - 1997  Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No - 

นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 80 ปี

Mr.Utis  Chanchenchop 
Chairman of Audit Committee
Independent Director
Age 80 years
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อาย ุ  75 ปี
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่ง   ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
  และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  - ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่อง
  กับบริษัทด้านการกำากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG) รุ่น 5/2556
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
   และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการอิสระ
    บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
ตั้งแต่2509 - 2546   รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   75 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Chairman of Corporate Governance Nomination 
  and Compensation Committee
  Member of Audit Committee
  Independent Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018) 
  - None -
Education  Bachelor of Electrical Engineering
  Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Corporate Governance
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD) 
  Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG 5/2013)
  Directors Certification Program (DCP 108/2008)
  Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 2 Company
   Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Chairman of Corporate Governance 
   Nomination and Compensation Committee
   Member of Audit Committee / 
   Independent Director
    Asian Insulators Public Co., Ltd.
Since 2010 - Present  Member of Audit Committee
Non-Listed Company  Appointed Position: 1 Company
    The Provincial Electricity Authority
Since 1966 - 2003  Deputy Governor
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นายบุญเลิศ  ขอเจริญพร 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        
อายุ 75 ปี

Mr. Boonlert  Khawcharoenporn    
Chairman of Corporate Governance 
Nomination and Compensation Committee
Member of Audit Committee
Independent Director
Age 75 years
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Board of Director / คณะกรรมการ

อายุ   77 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
  กรรมการอิสระ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  352,854 หุ้น (0.072%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท MBA Lincon University, USA.
  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ  ด้านการบริหารบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG) รุ่น 5/2556
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
   สรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำากัด
ตั้งแต่ 2512 - 2544  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   77 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Member of Audit Committee
  Member of Corporate Governance Nomination 
  and Compensation Committee
  Independent Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  352,854 Shares (0.072%)
Education  Master of Business Administration Lincon University, 
  U.S.A.
  Bachelor of Accounting Thammasat University
Field of Expertise  Financial & Accounting Management
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG 5/2013)
  Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Member of Audit Committee
   Member of Corporate Governance 
   Nomination and Compensation Committee
   Independent Director
Non-Listed Company  Appointed Position : 1 Company
    Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.
Since 1969 - 2001  Executive Accounting & Finance Manager
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No - 

Mrs. Renu  Buakird    
Member of Audit Committee
Member of Corporate Governance 
Nomination and Compensation Committee
Independent Director
Age 77 years

นางเรณู บัวเกิด  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
สรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ 77 ปี
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อายุ   72 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  10,940,704 หุ้น (2.224%) 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 5/2544
  หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course 
  (RE DCP) รุ่น 1/2548
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
  รุ่น 8/2538-2539

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
    บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
13 ธันวาคม 2520 - ปัจจุบัน กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 4 กิจการ
   บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำากัด
   กรรมการ และที่ปรึกษา
   บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำากัด
   กรรมการ
   บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำากัด
   กรรมการ
   บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำากัด
   กรรมการ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   72 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  10,940,704 Shares (2.224%)
Education  Master of Business Administration 
  Chulalongkorn University
  Bachelor of Law Chulalongkorn University
Field of Expertise  Economic & Investment
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 5/2001)
  Directors Certification Program Refresher Course 
  (RE DCP 1/2005)
  Diploma, Nation Defense College
  The Joint State-Private Sector Course Class 
  (8/1995-1996)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 2 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Director
    Surapon Food Public Co., Ltd.
December 13, 1977 - Present Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 4 Company
   Surapon Nichirei Foods Co., Ltd.
   Director and Advisor
   Surat Seafoods Co., Ltd.
   Director
   Surapon Aquaculture Co., Ltd.
   Director
   Chantaburi Marine Co., Ltd.
   Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นายสิทธิชัย  ไกรสิทธิศิรินทร 
กรรมการ        
อายุ 72 ปี

Mr. Sitthichai Kraisithisirin  
Director
Age 72 years
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อายุ   58 ปี
สัญชาต ิ  ไทย.
ตำาแหน่ง   กรรมการ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  - ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา  M.A. - Georgetown University Washington, 
  D.C., U.S.A.
  B.A. - Wellesley College, Mass., U.S.A
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  หรือต่อเนื่องกับบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
  รุ่น 37/2548

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
ตั้งแต่ 2528 - 2532   ธนาคารกรุงเทพ
ตั้งแต่ 2525 - 2528   ธนาคารโลก สหรัฐอเมริกา
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไทยโตชิบา ไลท์ติ้ง จำากัด
ตั้งแต่ 2538 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยประธานกรรมการ
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   58 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  - None -
Education  M.A. - Georgetown University Washington, 
  D.C., U.S.A.
  B.A. - Wellesley College, Mass., U.S.A.
Field of Expertise  Business and Industrial Related
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Accreditation Program (DAP 37/2005)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Director
Non-Listed Company  Appointed Position : 2 Company
Since 1985 - 1989   Bangkok Bank
Since 1982 - 1985   The World Bank, U.S.A.
Others that may cause conflict of interests to L&E 
   Present Appointed Position : 1 Company
    Thai Toshiba Lighting Co.,Ltd.
Since 1995 - Present  Assistant to Chairperson
Criminal records during the past 10 years  - No -

นางกัลยารัตน์  สุริยสัตย์  
กรรมการ
อายุ 58 ปี

Mrs. Kalayarat Suriyasat 
Director
Age 58 years
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อาย ุ  73 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการอิสระ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  29 เมษายน 2552 (ดำารงตำาแหน่งรวม 9 ปี)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  - ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ อังกฤษ
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ  ด้านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 
  (QFR) 2/2549
  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 11/2549
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 54/2548

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 3 กิจการ
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552 - ปัจจุบัน  ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
   บริษัท แอร์พอร์ต เนอสซิ่งโฮม จำากัด
   ประธานกรรมการบริหาร
   อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
   กรรมการ และที่ปรึกษา 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี - 

Age   73 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Independent Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  April 29, 2009 (9 years)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  - None -
Education  Master of Science from Cranfield University, England
  Bachelor of Science from University of Surrey, England
Field of Expertise  Economic and Law
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Improving the Quality of Financial Reporting 
  (QFR 2/2006)
  Audit Committee Program (ACP 11/2006)
  Directors Certification Program (DCP 54/2005)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
April 29, 2009 - Present Independent Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 3 Company
   The Federation of Thai Industry
Since 2009 - Present  Honorary Chairman of Petrochemical 
   Industry Club
   Airport Nursing Home Co., Ltd.
   Chairman of Executive Board
   Fonundation Industrial Development
   Director and Adviser to Board of Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นายศุภชัย  วัฒนางกูร 
กรรมการอิสระ        
อายุ 73 ปี

Mr. Supachai  Watanangura    
Independent Director
Age 73 years
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อาย ุ  61 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  10,668,785 หุ้น (2.168%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  หรือต่อเนื่องกับบริษัท
  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำาหนดนโยบาย และ
  การวางแผนกลยุทธ์
  ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 5

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 3 กิจการ
    สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
27 มีนาคม 2557 - 2559 นายกสมาคม
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
    บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
15 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   61 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Director / Managing Director
  Authorized Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  10,668,785 Shares (2.168%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering 
  Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Economic, Investment, Policy and Strategic Planning
  Administration and Organizing
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 54/2005)
  Thai Listed Companies Association
  Executive Development Program (EDP 5)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Executive Director / Managing Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 3 Company
    Thai Electrical & Mechanical Contractors 
   Association (TEMCA)
Since 2016 - Present  Honorary Advisor
March 27, 2014 - 2016 President
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
    L&E Manufacturing Co., Ltd.
January 15, 1992 - Present  Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นายอนันต์  กิตติวิทยากุล  
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ        
อายุ 61 ปี

Mr. Anant Kittivittayakul  
Executive Director / Managing Director
Authorized Director
Age 61 years



Annual Report 2017
Lighting and Equipment Public Company Limited 26

Board of Director / คณะกรรมการ

อายุ   54 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง  กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
  กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  24,254,616 หุ้น (4.929%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG) รุ่น 5/2556
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
  รุ่น 20/2548
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
   กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
   และค่าตอบแทน
   ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ
   และโลจิสติกส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   54 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Director / Deputy Managing Director
  Member of Corporate Governance Nomination 
  and Compensation Committee
  Authorized Director
  Executive MIS & Logistics Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  24,254,616 Shares (4.929%)
Education  Bachelor of Science Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Management Information System
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG 5/2013)
  Directors Certification Program (DCP 108/2008)
  Finance for Non-Finance Directors (FND 20/2005)
  Director Accreditation Program (DAP 19/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Executive Director / Deputy Managing Director
   Member of Corporate Governance 
   Nomination and Compensation Committee
   Executive MIS & Logistics Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 1 Company
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

Mrs. Napaporn Vimonanupong   
Executive Director / Deputy Managing Director
Member of Corporate Governance Nomination
and Compensation Committee / Authorized Director
Age 54 years

นางนภาพร  วิมลอนุพงษ์  
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
อายุ 54 ปี
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อายุ   52 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  7,300,347 หุ้น (1.484%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ  ด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
  ด้านเทคโนโลยีการบริหารการผลิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
  รุ่น 119/2552
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) 
  รุ่น 20/2548
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
  รุ่น 19/2547

ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 5 กิจการ
   Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
   กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน  รองประธาน
ตั้งแต่ 2553 - 2559  เลขาธิการ
    สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
   และโทรคมนาคมไทย
ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน  รองประธาน
ตั้งแต่ 2554 - 2559  เลขาธิการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
    บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
ตั้งแต่ 2540 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี - 

Age   52 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Director
  Authorized Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  7,300,347 Shares (1.484%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Field of Expertise  Automation Technology
  Manufacturing Technology
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 119/2009)
  Finance for Non-Finance Director (FND 20/2005)
  Director Accreditation Program (DAP 19/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Executive Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 5 Company
   Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd.
Since 2017 - Present  Chairman
    The Electrical, Electronics and Allied 
   Industries Club (EETIC)
Since 2016 - Present  Vice Chairman
Since 2010 - 2016  Secretary General
   Thai Electrical, Electronics and 
   Telecommunication Industries 
   Association (TETA)
Since 2016 - Present  Vice Chairman
Since 2010 - 2016  Secretary General
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
    L&E Manufacturing Co., Ltd.
Since 1997 - Present  Managing Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No - 

นายกฤษดา  ทรัพย์ทวยชน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ        
อายุ 52 ปี

Mr. Gritsada  Suptuaychone    
Executive Director / Authorized Director
Age 52 years
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อาย ุ  40 ปี
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่ง   เลขานุการบริษัท
  ผู้จัดการสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  เลขานุการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท
  1 เมษายน 2555 (ดำารงตำาแหน่งรวม 6 ปี)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  85,731 หุ้น (0.017%)
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตร 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Anti-Corruption : thePracticalguide (ACPG) 
  รุ่น 32/2559
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 63/2558
  บริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary 
  (FPCS) รุ่น 25/2555

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
1 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้จัดการสำานัก
   ผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
1 ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   40 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Company Secretary
  Manager of Investor Relation & Corporate 
  Communications
  Executive Secretary to CEO
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date   April 1, 2012 (6 years)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  85,731 Shares (0.017%)
Education  Master of Public and Private Management 
  Program (MPPM 14)
  The National Institute of Development Administration
  Bachelor Degree of Business Administrative
  University of the Thai Chamber of Commerce
Training   Thai Institute of Directors (IOD)
  Anti-Corruption: the Practical guide (ACPG 32/2016)
  Thai Institute of Directors (IOD)
  Company Secretary Program (CSP 63/2015)
  Thai Listed Companies Association
  Fundamental Practice for Corporate Secretary 
  (FPCS 25/2012)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
April 1, 2012 - Present Company Secretary
   Manager of Investor Relation & Corporate 
   Communications
October 1, 2004 - Present  Executive Secretary to CEO
Non-Listed Company    - None -
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นางจิตรลดา  จริยวิทยานนท์  
เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
เลขานุการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 40 ปี

Mrs. Chitlada  Jariyavidyanont   
Company Secretary  
Manager of Investor Relation & 
Corporate Communications
Executive Secretary to CEO.
Age 40 years
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MANAGEMENT COMMITTEE คณะผู้บริหาร

นายปกรณ์  บริมาสพร  
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
อายุ 70 ปี

Mr. Pakorn Borimasporn
Chairman of Executive Committee 
Authorized Director
Age 70 years

อายุ   70 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  68,979,723 หุ้น (14.019%)
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกับบริษัท
  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำาหนดนโยบาย 
  และการวางแผนกลยุทธ์
  ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร
  ด้านการกำากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545
  หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course 
  (RE DCP) รุ่น 1/2548
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 1

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
22 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
6 ตุลาคม 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ปรกึษากรรมการบริหาร
24 สิงหาคม 2547 - 6 ตุลาคม 2559   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
   บริษัท พรพรหมเมททอล จำากัด (มหาชน)
27 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
6 ตุลาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ปรกึษากรรมการบริหาร
2 เมษายน 2547 - 6 ตุลาคม 2559 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
9 เมษายน 2540 - 12 กันยายน 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 3 กิจการ
   สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
19 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
15 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
   - ไม่มี -

Age   70 years
Nationality   Thai
Position in L&E  Chairman of Executive Committee
  Authorized Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  68,979,723 Shares (14.019%)
Education   Master of Electrical Engineering Chulalongkorn University  
  Bachelor Electrical Engineering Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Economic, Investment, Policy and Strategic Planning
  Administration and Organizing Corporate Governance
DirectorTraining  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 17/2002 Fellow Member) 
  Directors Certification Program Refresher Course 
  (RE DCP 1/2005) Capital Market Academy
  Top Executive Program 3
  Thai Listed Companies Association
  Executive Development Program (EDP 1)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 2 Company 
   Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
February 22, 2017 - Present  Chairman of Executive Committee
October 6, 2016 - February 21, 2017  Adviser to the Executive Board
August 24, 2004 - October 6, 2016   Chairman of Executive Committee 
   Pornprom Metal Public Co., Ltd.
February 27, 2017 - Present  Chairman / Independent Director
October6, 2016 - February 26, 2017  Adviser to the Executive Board
April 2, 2004 - October 6, 2016 Chairman / Chairman of the Audit Committee
   Nation Multimedia Group Public Co., Ltd.
April 9, 1997 - September 12, 2016 Chairman of the Audit Committee / 
   Independent Director
Non-Listed Company   Present Appointed Position: 3 Company
   Electrical and Electronics Institute.
November 19, 2014 - Present Director 
   L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present  Chairman of Executive Committee
   L&E Manufacturing Co., Ltd.
January 15, 1992 - Present Chairman of Executive Committee
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -
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อาย ุ  61 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  10,668,785 หุ้น (2.168%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  หรือต่อเนื่องกับบริษัท
  ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำาหนดนโยบาย และ
  การวางแผนกลยุทธ์
  ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 5

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 3 กิจการ
    สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
27 มีนาคม 2557 - 2559 นายกสมาคม
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
    บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
15 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   61 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Director / Managing Director
  Authorized Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  10,668,785 Shares (2.168%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering 
  Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Economic, Investment, Policy and Strategic Planning
  Administration and Organizing
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 54/2005)
  Thai Listed Companies Association
  Executive Development Program (EDP 5)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Executive Director / Managing Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 3 Company
    Thai Electrical & Mechanical Contractors 
   Association (TEMCA)
Since 2016 - Present  Honorary Advisor
March 27, 2014 - 2016 President
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
    L&E Manufacturing Co., Ltd.
January 15, 1992 - Present  Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

นายอนันต์  กิตติวิทยากุล  
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ        
อายุ 61 ปี

Mr. Anant Kittivittayakul  
Executive Director / Managing Director
Authorized Director
Age 61 years
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อายุ   54 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง  กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
  กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  24,254,616 หุ้น (4.929%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ  ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG) รุ่น 5/2556
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
  รุ่น 20/2548
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
   กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
   และค่าตอบแทน
   ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ
   และโลจิสติกส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   54 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Director / Deputy Managing Director
  Member of Corporate Governance Nomination 
  and Compensation Committee
  Authorized Director
  Executive MIS & Logistics Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  24,254,616 Shares (4.929%)
Education  Bachelor of Science Chulalongkorn University
Field of Expertise  Business and Industrial Related
  Management Information System
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Role of the Nomination and Governance Committee 
  (RNG 5/2013)
  Directors Certification Program (DCP 108/2008)
  Finance for Non-Finance Directors (FND 20/2005)
  Director Accreditation Program (DAP 19/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Executive Director / Deputy Managing Director
   Member of Corporate Governance 
   Nomination and Compensation Committee
   Executive MIS & Logistics Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 1 Company
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -

Mrs. Napaporn Vimonanupong   
Executive Director / Deputy Managing Director
Member of Corporate Governance Nomination
and Compensation Committee / Authorized Director
Age 54 years

นางนภาพร  วิมลอนุพงษ์  
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ
อายุ 54 ปี
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อายุ   52 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  7,300,347 หุ้น (1.484%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ  ด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
  ด้านเทคโนโลยีการบริหารการผลิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
  รุ่น 119/2552
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) 
  รุ่น 20/2548
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
  รุ่น 19/2547

ประวัติการทางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 5 กิจการ
   Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
   กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน  รองประธาน
ตั้งแต่ 2553 - 2559  เลขาธิการ
    สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
   และโทรคมนาคมไทย
ตั้งแต่ 2559 - ปัจจุบัน  รองประธาน
ตั้งแต่ 2554 - 2559  เลขาธิการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
    บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
ตั้งแต่ 2540 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี - 

Age   52 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Director
  Authorized Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Director  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  7,300,347 Shares (1.484%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Field of Expertise  Automation Technology
  Manufacturing Technology
Director Training  Thai Institute of Directors (IOD)
  Directors Certification Program (DCP 119/2009)
  Finance for Non-Finance Director (FND 20/2005)
  Director Accreditation Program (DAP 19/2004)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
August 24, 2004 - Present Executive Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 5 Company
   Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd.
Since 2017 - Present  Chairman
    The Electrical, Electronics and Allied 
   Industries Club (EETIC)
Since 2016 - Present  Vice Chairman
Since 2010 - 2016  Secretary General
   Thai Electrical, Electronics and 
   Telecommunication Industries 
   Association (TETA)
Since 2016 - Present  Vice Chairman
Since 2010 - 2016  Secretary General
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
    L&E Manufacturing Co., Ltd.
Since 1997 - Present  Managing Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No - 

นายกฤษดา  ทรัพย์ทวยชน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามฯ        
อายุ 52 ปี

Mr. Gritsada  Suptuaychone    
Executive Director / Authorized Director
Age 52 years
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นายอนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ 
ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        
อายุ 54 ปี

Mr. Anak Sueyingkarn   
Executive Business Development Director
Age 54 years

อายุ   54 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  1,080,000 หุ้น (0.219%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตร  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  หลักสูตร Cost Effective Management ปี 2552

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
16 กันยายน 2537 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   54 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Business Development Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Management Committee
  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  1,080,000 Shares (0.219%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Training   Thailand Management Association (TMA)
  Cost Effective Management 2009

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
     Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
September 16,1994 - Present Executive Business Development 
   Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 1 Company
    L&E Solid State Co., Ltd.
April 21,2010 - Present  Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -
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นางสาวพรรญมน  ศรีรัตนมงคล
ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน        
อายุ 51 ปี

Miss Punyamon  Sriratanamongkol   
Executive Accounting & Finance Director
Age 51 years

อายุ   51 ปี
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่ง   ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร  
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  506,523 หุ้น (0.103%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร  สภาวิชาชีพบัญชีิ 
  หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 
  (CFO) รุ่น 3/2551

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2538 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 2 กิจการ
   Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd.
ตั้งแต่ 25560 - ปัจจุบัน  กรรมการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   51 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Executive Accounting & Finance Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Management Committee
  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  506,523 Shares (0.103%)
Education  Bachelor of Accounting Thammasat University
Training   Federation of Accounting Professions 
  Chief Financial Officer Certification Program 
  (CFO 3/2008)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
February 23,1995 - Present Executive Accounting & Finance Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 2 Company
   Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd.
Since 2017 - Present  Director
    L&E Solid State Co.,Ltd.
April 21,2010 - Present Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -
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Mr. Siriphong  Thititanaphong  
Senior Marketing Director 
Age 50 years

นายสิริพงศ์  ธิติธนพงศ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด        
อายุ 50 ปี

อาย ุ  50 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  661,090 หุ้น (0.134%)
คุณวุฒิการศึกษา   ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตร  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย หลักสูตร พลังงานสำาหรับผู้บริหาร รุ่น 1/2558
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 14/2557

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
1 เมษายน 2536 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    L&E Myanmar Co.,Ltd.
4 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   50 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Senior Marketing Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Management Committee
  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  661,090 Shares (0.134%)
Education  Master of Public and Private Management Program
  The National Institute of Development Administration
  Bachelor of Electrical Engineering
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Training   The Institute of Industrial Energy, The Federation 
  of Thai Industries 
  Executive Energy Program (EEP 1/2015)
  Thai Listed Companies Association
  Executive Development Program (EDP 14/2014)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
   Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
April 1,1993 - Present Senior Marketing Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position : 1 Company
    L&E Myanmar Co.,Ltd.
November 4,2014 - Present Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -
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นายสุชาติ  ศิษย์โรจนฤทธิ์ 
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์        
อายุ 50 ปี

Mr. Suchart  Sidrojanarith    
Senior Product Director 
Age 50 years

อาย ุ  50 ปี
สัญชาต ิ  ไทย
ตำาแหน่ง   ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
  24 สิงหาคม 2547 (ดำารงตำาแหน่งรวม 13 ปี 8 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  640,051 หุ้น (0.130%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตร  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.)
  หลักสูตร สรุปการแก้ไขมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
  และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ปี 2553
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่น 27/2549

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
1 กรกฎาคม 2536 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   50 years
Nationality  Thai
Position in L&E  Senior Product Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Management Committee
  August 24, 2004 (13 years 8 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  640,051 Shares (0.130%)
Education  Bachelor of Electrical Engineering
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Training   The Engineering Institute of Thailand
  Standard for Emergency & Exit Sign 2010
  Thai Institute of Directors (IOD)
  Finance for Non-Finance Director 27/2006

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position : 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
July 1,1993 - Present Senior Product Director
Non-Listed Company    - None -
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -
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นายพงศกร  อู่วุฒิพงษ์ 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED        
อายุ 44 ปี

Mr. Pongskorn  Ouvuthipong   
LED Product Director 
Age 44 years

อายุ   44 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ผู้อำานวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
  1 มกราคม 2553 (ดำารงตำาแหน่งรวม 8 ปี 4 เดือน)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  327,608 หุ้น (0.067%)
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  University of Illinois at Urbana Champaign
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร  บริษัท พีเอสอาร์ แมเนจเมนต์ เทรนนิ่ง จำากัด
  หลักสูตร การจัดทำาแผนธุรกิจและประมาณการทางการเงิน
  สำาหรับโครงการลงทุน ปี 2557

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2545 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
    บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด
21 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มี -
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   44 years
Nationality  Thai
Position in L&E  LED Product Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Management Committee
  January 1, 2010 (8 years 4 months)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  327,608 Shares (0.067%)
Education  Master of Business Administration from
  University of Illinois at Urbana Champaign
  Bachelor of Electrical Engineering 
  Chulalongkorn University
Training   PSR Management Training
  Business Planning & Financial Projections for 
  Investment Projects 2014

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
March 1, 2002 - Present LED Product Director
Non-Listed Company  Present Appointed Position: 1 Company
    L&E Solid State Co.,Ltd.
April 21, 2010 - Present Director
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -
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Management Committee / คณะผู้บริหาร

นายปรีชา  เตชทิพากร
ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป       
อายุ 50 ปี

Mr. Preecha  Tachatipakorn   
HR & Administration Director  
Age 50 years

อาย ุ  50 ปี
สัญชาติ   ไทย
ตำาแหน่ง   ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
วันเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
  1 เมษายน 2555 (ดำารงตำาแหน่งรวม 6 ปี)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2561)
  344,234 หุ้น (0.070%)
คุณวุฒิการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร  สถาบันการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
  หลักสูตร การจัดการงานบุคคลชั้นสูง (APM) รุ่น 36/2557
  หลักสูตร การจัดการงานบุคคล (PM) รุ่น 395/2555

ประวัติการทำางาน
บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรวม 1 กิจการ
   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2543 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   และบริหารทั่วไป
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   - ไม่มี -
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   - ไม่มี -
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่มี -

Age   50 years
Nationality  Thai
Position in L&E  HR & Administration Director
  Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
Appointment Date as the Management Committee
  April 1, 2012 (6 years)
Shareholding in the Company (as of January 8, 2018)
  344,234 Shares (0.070%)
Education  Master Degree : MBA Thammasart University
  Bachelor of Electrical Engineering
  Chulalongkorn University
Training   Personnel Management Association of Thailand (PMAT)
  Advance Personnel Management (APM 36/2014)
  Personnel Management (PM 395/2012)

Working Experience
Listed Company   Present Appointed Position: 1 Company
    Lighting & Equipment Public Co., Ltd.
May 1, 2000 - Present HR & Administration Director
Non-Listed Company    - None -
Others that may cause conflict of interests to L&E - No -
Criminal records during the past 10 years  - No -



Eain Taw Yar Pagoda, Mandalay : Myanmar

Bangkok Hospital Surat : Surathani

SF Cinema Crystal Park : Bangkok

The Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Lighting Design by : The Fine Arts Department, Mr. Preecha Wuttisombut

PROJECT REFERENCE 2017 
ผลงานเด่นประจำาปี 2560



Chang Chui : Bangkok Chulalongkorn University Centenary Park : Bangkok

MBK Center : Bangkok

SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre : Chonburi



The Mall Shopping Center : NakhonratchasimaTops Market Chaengwattana : Bangkok

Babett, Yangon : Myanmar

Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah (PPNS) : Malaysia



NATURE 
OF BUSINESS 

   บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมทั้งจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้า
ทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริมต่างๆ 
เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด อาทิ แนะนำาการใช้ผลิตภัณฑ์รวม
ท้ังออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะกับลักษณะของงาน ตลอดจนการ
ให้บริการเช่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟแสงสว่างสำาหรับ
งานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและครบครันสามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม เช่น 
บ้านอยู่อาศัย อาคารสำานักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โชว์รูม 
ร้านค้าย่อย พิพิธภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โบราณสถาน 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนสาธารณะ สนามบิน ป้ายโฆษณา เป็นต้น
   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่
 1. กลุ่มโคมไฟฟ้า
 2. กลุ่มหลอดไฟฟ้า
 3. กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
 4. กลุ่มเสาไฟฟ้า 
   บริษัทจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า L&E และเคร่ือง
หมายการค้า LUMAX โดยที่ L&E เป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่ใช้
กับผลิตภัณฑ์ท่ัวไป ส่วน LUMAX เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้กับบาง
ตลาดท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาถูกกว่า บริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม กล่าวคือ
    1. กลุ่มงานโครงการ
    2. กลุ่มงานขายส่งและขายปลีก
    3. กลุ่มงานส่งออก

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท
1. บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด (ซ่ึงบริษัทถือหุ้นรวม 
99.99%) บริษัทนี้มีโรงงานรวม 3 โรงงาน เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าและ
เสาไฟฟ้าชนิดต่างๆ
2. บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 
99.99%) เป็นผู้ผลิตหลอดและอุปกรณ์ LED ทุกชนิด รวมถึงโคม LED 
บางกลุ่ม บริษัทย่อยทั้งสองจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผ่านบริษัท ซึ่ง
ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำาหน่ายให้ลูกค้าทั้งหมด ประมาณร้อย
ละ 40 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทย่อย อีกประมาณร้อยละ 20 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนำาเข้าจำากต่างประเทศ ท่ีเหลือร้อยละ 40 เป็นผลิตภัณฑ์
ซ้ือจากบริษัทอ่ืนและว่าจ้างให้บริษัทพันธมิตรผลิตให้รวมถึงผลิตภัณฑ์
ที่นำาอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ซื้อจากบริษัทอื่นมาประกอบเป็นชุดโคมไฟ 
ในอนาคตบริษัทมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทย่อย
ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรากำาไรเบื้องต้นให้สูงขึ้น
3. L&E Myanmar Co.,Ltd. (ซ่ึงบริษัทถือหุ้นรวม 90.00%) เพ่ือส่งเสริม
การขาย ให้บริการปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลัง การขาย 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและพลังงาน
ทางเลือก ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งบริษัทย่อยแห่งนี้
ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
4. Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd. (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 
100.00%) เพื่อจัดสร้างเป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อขายในประเทศเวียดนาม รวมทั้งสินค้าที่ผลิตได้บางส่วนกลับมา
ขายให้บริษัทแม่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีคลังสินค้าเพื่อเก็บ
สินค้าที่นาเข้าจากบริษัทแม่ในประเทศไทย และนากลับไปขายให้ลูกค้า
ในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทย่อยแห่งนี้ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

      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 ad-
dition, 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 
officer 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. resi-
dential, 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 bulb / Tube
    2. Lighting equipment / Accessory
    3. Lighting luminaires
    4. Lighting pole 
   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 three wholly-own subsidiaries.
1. L&E Manufacturing Co.,Ltd. (99.99% owned by the company) 
has 3 factories, manufactures various lighting luminaires and lighting 
poles.
2. 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 
2016, Out of the total products supplied to customers, 40% are from 
the subsidiaries , 20% are imported from abroad, and the balance of 
40% 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.
3. L&E Myanmar Co.,Ltd. .(90.00% owned by the company) To 
provide full service related to lighting, including design, consultancy, 
installation, commissioning and maintenance and to provide full support 
services related to alternative energy devices including design, 
consultancy, installation, commissioning and maintenance. Establishment 
date on February, 2015 
4. Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd. (a wholly - own subsidiary) 
with the intention to import lighting product from Head Office for resale 
in Vietnamese market, and to manufacture lighting products for sale 
in Vietnamese market as well as for sale to Head Office in Thailand. 
Establishment date on 31 July 2017.
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Nature of Business / ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท



REVENUE 
STRUCTURE

CATEGORIZED BY PRODUCT
จำาแนกตามผลิตภัณฑ์

CATEGORIZED BY MARKET CHANNEL
จำาแนกตามการขาย

กลุ่มงาน
Market Chanel

กลุ่มผลิตภัณฑ์
Products

2560 - 2017

2560 - 2017

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

2559 - 2016

2559 - 2016

2558 - 2015

2558 - 2015

กลุ่มงานโครงการ
Project business

กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
Lighting equipment ( Control gear /
accessories )

กลุ่มโคมไฟฟ้า
Lighting luminaires

1,716

214

1,750

67

8

69

2,012

329

1,815

68

11

62

1,811

305

1,689

68

12

63

698

452

27

18

6

2

3

720

576

204

65

151

25

20

744

537

28

20

7

2

5

114

138

69

4

5

3

139

62

75

2,553

2,553

100

100

2,936

2,936

100

100

2,669

2,669

100

100

กลุ่มงานขายส่งและขายปลีก
Wholesale and retail business

กลุ่มหลอดไฟฟ้า
Light bulbs

กลุ่มงานส่งออก
Export business

กลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ
Lighting poles / other products

ค่าติดตั้ง
Installation fee

รวม
Total

รวม
Total
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Revenue Structure / โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัท

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัท



INDUSTRAIL OUTLOOK AND 
COMPETITIVE ENVIRONMENT

    อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างมีความเกี่ยวโยงกับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เม่ือใดท่ีการก่อสร้างขยายตัวมาก 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างจะเติบโตสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า 
ประหยัดพลังงานได้มากกว่า หรือมีรูปแบบที่สวยงามกว่า รวมถึง
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่แทนของเดิมที่ชำารุดหรือหมดอายุ ตลอด
จนการขยายตัวของการจัดงานเทศกาลต่างๆ และการขยายตัวของ
สื่อโฆษณาที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้นโยบายของรัฐ
ท่ีส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีประหยัดพลังงานมีผลอย่าง
มากต่อการเติบโตของธุรกิจนี้
   ปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี จากเทคโนโลยีหลอดไส้
และเทคโนโลยีหลอดดีสชาร์จมาเป็นเทคโนโลยีหลอด LED หลอด LED 
ประหยัดพลังงานมากกว่า อายุการใช้งานยืนยาวกว่า และมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า แต่มีราคาที่สูงกว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าภายในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ LED จะมีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าของตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและภาวะการแข่งขัน จะมีผู้ประกอบ
การรายใหม่ในธุรกิจด้านน้ีเพ่ิมมากข้ึน ผู้ประกอบการท่ีปรับตัวไม่ทัน
จะได้รับผลกระทบและบางรายอาจถึงกับต้องปิดกิจการ ปัจจุบันใน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างขนาดใหญ่
เพียงไม่กี่รายที่มีศักยภาพในการรับงานโครงการขนาดใหญ่และเป็น
ที่ยอมรับของลูกค้า และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กอีกกว่า
ร้อยรายที่ทาธุรกิจใน ด้านนี้ 

   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 2020 the LED lighting products 
will constitute 80% 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. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน



    ในปี 2560 ตลาดของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างใน

ประเทศไทยรวมกันมีมูลค่าประมาณ 15,500 ล้านบาท และ

ประเมินกันว่าตลาดของประเทศต่างๆในอาเชี่ยนท้ังหมดรวม

กันมีมูลค่าถึง 85,000 ล้านบาท ปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้า

แสงสว่างในประเทศไทยยังนำาหน้าประเทศส่วนใหญ่อื่นๆ ใน

ภูมิภาคอาเช่ียน ฉะน้ันการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน

ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างของประเทศไทยเพราะจะช่วยให้มี

ขนาดตลาดใหญ่ขึ้น จากเดิมที่ตลาดมีจำานวน 60 ล้านคนเป็น

ตลาดที่มีจำานวนถึง 630 ล้านคน

    บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้

ประกอบการรายใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศไทย 

และเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าบริษัทเป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านงานโครงการ 

ท้ังน้ีเพราะนอกจากบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีหลาก

หลายและครบครันแล้ว ยังมีทีมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์

ซ่ึงประกอบด้วยวิศวกร สถาปนิก และมัณฑนากรคอยให้บริการ

ด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร อาทิเช่น แนะนำาการเลือก

ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ารวมถึงการออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะ

กับลักษณะของงาน กรณีที่ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูป

แบบหรือคุณสมบัติเฉพาะเป็นพิเศษ บริษัทก็มีทีมงานพัฒนา

และออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้คอยให้บริการ นอกจากนี้บริษัทยังมี

เคร่ืองจักรทำาต้นแบบท่ีมีประสิทธิภาพ มีห้องปฏิบัติการทดสอบ

ท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/ISO 17025 และมีโรงงาน

ผลิตจำานวน 4 โรง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 

เพ่ือพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในด้านงานขายส่ง อีกทั้งในปี 2560 โรงงานผลิตสินค้าของ

บริษัทภายใต้ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (LEM) 

ณ อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และ บริษัท แอล 

แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด (LES) ทั้ง 3 โรงงานนี้ได้รับการ

รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

    In 2017, total market of lighting products in Thailand is approximately 15,500 million baht, and total market of lighting 
products in all the countries in AEAN region is assessed at 85,000 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 630 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. 
In 2017, All the 3 Manufacturing factories under the company L&E Manufacturing Co., Ltd. (LEM) At Latlumkaeo 
Pathumthani and L&E Solid State Co., Ltd. (LES) has been assessed and conformed to the environmental system 
ISO 14001:2015 (TIS 14001-2559) 
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   บริษัทมีทีมงานร่วม 40 คน คอยให้บริการลูกค้าต่างๆท่ัวประเทศ 
และกำาลังขยายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างด้านอุปโภค
บริโภคเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้านงานขายส่ง 
ปัจจุบันโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ LED ของบริษัทจะสามารถผลิต
หลอดไฟฟ้า LED เพ่ือป้อนตลาดขายส่งได้อย่างต่อเน่ือง โรงงาน
ผลิตหลอด LED แห่งน้ีนับเป็นโรงงานผลิตหลอดไฟ LED แห่งแรก
ของประเทศไทย ส่วนงานด้านขายปลีกซึ่งบริษัทได้จัดสร้างขึ้น
ในรูปแบบ Lighting Solution Center ที่มี 3 องค์ประกอบ มี
ผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบต่างๆหลากหลายและครบครันโดยแบ่ง
เป็นสไตล์ classic , modern, และ contemporary มีห้องจัดแสง
ให้ลูกค้าสามารถสัมผัสบรรยากาศของแสงรูปแบบต่างๆได้ด้วย
ตนเอง และที่สำาคัญมีช่างออกแบบระบบแสงสว่างที่มีความรู้
และประสบการณ์คอยให้คำาแนะนาการเลือกใชัรูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์รวมท้ังออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะ
กับลักษณะของงาน Lighting Solution Center สาขาแรกจัด
สร้างข้ึนในปี 2552 บนถนนรัชดาภิเษก สาขาท่ีสองสร้างข้ึนใน
ปี 2558 บนถนนราชพฤกษ์ บริษัทกำาลังมองหาทำาเลที่เหมาะสม
เพื่อสร้างสาขาอื่นๆต่อไป สำาหรับงานด้านส่งออก ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าแสงสว่างของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าใน
ภูมิภาคอาเชี่ยนและภูมิภาคอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
บริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 บริษัท ได้แก่ 
L&E Myanmar Co., Ltd. ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และ Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd. 
ในประเทศเวียดนาม มีผู้แทนจำาหน่ายในประเทศสิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย บริษัทกำาลังวางแผนขยาย
ธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเชี่ยนรวมถึงประเทศ
อื่นๆทั่วโลกเพื่อตอกยำ้าเป้าหมายของบริษัทท่ีจะรักษาความ
เป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน

   With regard to the wholesale business, the company has a 
team of nearly 40 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 2016, 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 2015 on Ratchapruk 
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 have two oversea is subsidiary companies. 
The first one is L&E Myanmar Co., Ltd. a subsidiary in Yangon, 
The Republic of the Union of Myanmar. The second is 
Lighting & Equipment (Vietnam) Co., Ltd. In Vietnam, marketing 
agent in Singapore, Philippines, Malaysia and Indonesia. 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. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการขายสินค้าเงินเชื่อแก่ลูกค้า
    ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจำาหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ผ่านฐานลูกค้ากว่า 5,000 ราย สำาหรับลูกค้ารายใหม่บริษัทฯ
กำาหนดให้มีการชำาระค่าสินค้าเป็นเงินสด ส่วนลูกค้ารายเก่าน้ันบริษัทฯได้อนุมัติวงเงินสินเช่ือแก่ลูกค้าโดยพิจารณา
จากชื่อเสียง สถานะทางการเงิน ประวัติการชำาระเงิน และสภาพธุรกิจของลูกค้า โดยวางเงื่อนไขการชำาระเงินอยู่
ระหว่าง 30-90 วัน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงมีความเสี่ยงจากการได้รับชำาระเงินช้า
กว่ากำาหนดหรือเกิดหนี้สูญ การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าดังกล่าวมีส่วนเพิ่มปริมาณการขายสินค้าและช่วยให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืนๆได้ เพ่ือลดความเส่ียงจากการได้รับชำาระเงินช้ากว่ากำาหนดหรือเกิดหน้ีสูญ บริษัทฯ
ได้กำาหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมสินเชื่อตลอดจนได้จัดตั้งแผนกสินเชื่อขึ้นเพื่อติดตาม
และเร่งรัดการชำาระหนี้จากลูกค้า และในทุกๆไตรมาส บริษัทฯจะทบทวนบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ และจะพิจารณา
ตั้งสำารองหนี้สูญตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำานวนเงินรวม 
32 ล้านบาท ในจำานวนนี้เป็นหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นเงิน 4.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ
ยอดขาย ท่ีเหลือเป็นหน้ีท่ีต้ังสำารองสะสมจากปีก่อนๆ ท่ีอยู่ระหว่างรอใช้ประโยชน์ทางภาษีตามข้ันตอนทางกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามบริษัทอาจสามารถเก็บเงินบางส่วนจากลูกหนี้ที่ได้ตั้งสำารองแล้วได้ ซึ่งบริษัทจะนำามาบันทึกเป็นราย
ได้อื่นต่อไป

1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    เนื่องจากบริษัทมีการนำาเข้าสินค้าต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและเป็นสินค้าสำาเร็จรูปจากหลายประเทศ ทำาให้ต้อง
ชำาระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกันบริษัทมีการส่งออก
สินค้าไปขายต่างประเทศ ทาให้ต้องรับชำาระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ และมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
เช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากเงินตราต่างประเทศซึ่งจะต้องใช้
ชำาระค่าสินค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศแยกออกจากเงินตราต่างประเทศซึ่งจะได้รับจากการรับชำาระค่าสินค้าที่ส่ง
ออกไปขายต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    สำาหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดจากเงินตราต่างประเทศซึ่งจะต้องนำาไปใช้ชำาระค่า
สินค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศนั้น บริษัทกำาหนดให้ผู้จัดการแผนกการเงินร่วมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
การนำาเข้าสินค้าเป็นผู้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้ทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเมื่อ
ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายในกรณีที่เงินบาทอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนค่าลงหรือมีความผันผวนเมื่อเทียบกับเงินตราต่าง
ประเทศ และให้ชำาระค่าสินค้าเมื่อถึงกำาหนดในกรณีที่เงินบาทอยู่ในช่วงเวลาที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราต่าง
ประเทศหรือซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนถึงอัตราที่กำาหนด
    ส่วนการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดจากเงินตราต่างประเทศซ่ึงได้รับจากการชำาระค่าสินค้า
ท่ีส่งออกไปขายต่างประเทศน้ัน บริษัทกำาหนดให้ผู้จัดการแผนกการเงินร่วมกับผู้จัดการขายต่างประเทศเป็นผู้บริหาร
ความเส่ียงดังกล่าว โดยให้ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเม่ือบริษัทได้ออกใบแจ้งหน้ีให้ลูกค้า 
(สำาหรับงานขายโครงการใดที่มีมูลค่าสูงจนมีนัยสำาคัญ ให้ทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตั้งแต่บริษัท
ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า) ในกรณีที่เงินบาทอยู่ในช่วงเวลาที่แข็งค่าขึ้นหรือมีความผันผวนเมื่อเทียบกับเงินตรา
ต่างประเทศ และให้ขายเงินตราต่างประเทศเมื่อได้รับเงินดังกล่าวในกรณีที่เงินบาทอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับเงินตราต่างประเทศ

RISK FACTOR
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ปัจจัยความเสี่ยง



1. Risk Relative to Operation

1.1 Risk From Granting Credit to Customers
    At present, the company has more than 5,000 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 from 30-90 days. As a result the company may have risk from delayed payment and possible bad 
debt. The granting of credit to customers is prevailing practice in the industry in order to increase volume 
of business and enable the company to compete in the marketplace. 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. 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 bad debt has been made. On December 31, 2017, the company had total provision 
for bad debt of 32 million Bahts. Out of this amount, 4.7 million Bahts is the provision occurred in 2017 
which represents 0.18% of total sales, and the remainder are accumulated provision made in previous 
years pending for the tax benefit in accordance with the laws. However, the company may be able to 
collect part of the provision for bad debt in the future and the amount will be recorded as “other income”

1.2 Risk from Exchange Rate Fluctuation
    As the company imports products both the raw materials and the finished products from many countries, 
the company has to pay the bills in foreign currencies. Therefore, there is risk from the exchange rate 
fluctuations. At the same time, the company exports products to other countries and will receive payment 
in foreign currencies which may also incur risk from the exchange rate fluctuations. The company has 
policy to separate the management of risk from foreign currencies required for payment to suppliers from 
the foreign currencies received from customers for payment of the accounts receivable so that the risk 
management on exchange rate can be done effectively and efficiently.
    With regard to the risk that may incur from the foreign currencies required for payment to the suppliers, 
the company has assigned the Finance Manager and the Product Managers to be jointly responsible for 
the task. For the period that Thai Baht is deprecating against the currency or the exchange rate between 
the two currencies is fluctuating, the company has policy to buy the foreign currencies through forward 
contracts with commercial banks when the invoices are received from suppliers. For the period that Thai 
Baht is appreciating against the foreign currency, the company has policy to buy the foreign currency when 
the account payable becomes due.
    With regard to the risk that may incur from the foreign currencies received from customers for the 
payment of accounts receivable, the company has assigned the Finance Manager and the Export Manager 
to be jointly responsible for the task. For the period that Thai Baht is appreciating against the foreign 
currency or the exchange rate between the two currencies is fluctuating, the company has policy to sell 
the foreign currencies through forward contracts with commercial banks when the export department is 
issuing the invoices to customers (for the projects that have significant value, the forward contracts should 
be done when the purchase orders are received from customers). For the period that Thai Baht is depreciating 
against the foreign currency, the company has policy to sell the foreign currency when it is received 
from customers.
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1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน
    ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมหลายอย่างประสบปัญหาการแข่งขันของสินค้าราคาถูกที่ผลิตจากประเทศจีน 
เพราะต้นทุนสินค้าจากประเทศจีนส่วนใหญ่ถูกกว่าสินค้าท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศ ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างก็ประสบ
กับปัญหาอย่างเดียวกัน ทำาให้โรงงานผลิตในประเทศต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 
เนื่องจากบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้วางทิศทางธุรกิจเป็น TOTAL LIGHTING 
SOLUTION PROVIDER กล่าวคือ บริษัทฯให้บริการด้านสินค้าและการบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับไฟฟ้าแสงสว่าง
อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ การผลิตสินค้า ตลอดจนทำา
การตลาดโดยเครือข่ายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงมีความคล่องตัวในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บริษัทฯสามารถปรับโรงงานของบริษัทฯให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่า
เพิ่ม และสินค้าที่มีคุณลักษณะหรือรูปแบบพิเศษที่โรงงานในประเทศจีนไม่สามารถผลิตขายในราคาถูกได้เพราะไม่
สามารถผลิตจำานวนมากอย่างสมำ่าเสมอได้ สำาหรับกรณีที่มีสินค้าบางชนิดที่โรงงานของบริษัทฯไม่สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ บริษัทฯก็สามารถปรับกลยุทธ์โดยว่าจ้างให้โรงงานในประเทศนั้นๆผลิตสินค้าชนิดดัง
กล่าวให้กับบริษัทฯโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทฯเพื่อนำามาขายในเครือข่ายการตลาดของบริษัทฯได้

1.4 ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
    ปัจจุบันเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ LED ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ LED 
ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งราคาสินค้าก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่สินค้าซึ่งเคย
ได้รับความนิยมและขายได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าหรือมีราคาถูก
กว่า บริษัทจึงมีนโยบายจัดแบ่งสินค้าเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเก็บ
สินค้าหลักซึ่งเป็นสินค้าขายดีในปริมาณที่มากเพียงพอเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และจะเก็บสินค้า
ทั่วไปในประมาณที่ไม่มากเกินไปแต่สามารถครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สำาหรับสินค้าที่คาด
ว่าอาจล้าสมัยหรือเริ่มมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวช้า บริษัทจะย้ายสินค้าดังกล่าวไปเป็นกลุ่มสินค้าเฝ้าติดตามหรือ
กลุ่มสินค้าระบายสต๊อก โดยบริษัทจะตั้งการด้อยค้าของสินค้าดังกล่าวในอัตรา 10 - 100% ตามความเหมาะสมและ
สามารถสะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง นอกจากนี้บริษัทจะมีการทบทวนสินค้าดังกล่าวเป็นระยะๆ และจะปรับสินค้า
เหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมต่อไป อีกทั้งบริษัทยังได้มอบหมายให้พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้บริหาร
สินค้าระบายสต๊อกเพื่อให้การบริหารจัดการสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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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 
Limited has 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 specification or unique style that the Chinese manufactures cannot 
make them constantly in large volume. For some products, in particular product 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.

1.4 Risk from Obsolete Products or Slow Moving Products Resulted from Technology Change 
   As the LED lighting technology has been developing and changing rapidly, resulted in new LED 
products being offered in the marketplace all the time, and price erosion has been seen constantly, it is 
therefore possible that some products that are popular or good sale items may be replaced by new products 
with better quality or better price. The company has policy to divide the products into a few product groups 
so that they can managed effectively and efficiently. The company has policy to keep sufficient stocks 
for the Major Product Group so that they can support the customers’ requirements, and will keep limited 
stocks for the General Product Group to cover the diverse requirements of customers. For the products 
that are expected to be obsolete or have trend to become slow moving products, the company will move 
them to the Watch List Product Group or to the Stock Clearance Product Group, and will provide impairment 
of 10-100% to reflect the possible market value. In addition, the company will constantly review the product 
groups and move them to the proper product groups accordingly. The company has also assigned an 
Assistant Product Manager to oversee the stock clearance product group so that they can be done 
effectively and efficiently.



2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
   ปัจจุบันบริษัทมี D/E เท่ากับ 1.43 เท่า และมีวงเงิน
สินเช่ือต่างๆ จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมากเพียงพอ
ที่จะใช้ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีข้อตกลงกับธนาคาร
พาณิชย์ว่าจะต้องดำารงอัตราส่วน D/E ไว้ไม่เกิน 3.0 เท่า 
บริษัทจึงยังไม่มีความเสี่ยงด้านการเงินหรือมีความเสี่ยง
น้อยภายใต้สถานการณ์ปกติ

3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
   บริษัทฯไม่มีคดีความด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังไม่พบ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมายที่จะมีขึ้นในอนาคต

2. Risk Relative to Finance
   At present, the company D/E ratio is 1.43 and has 
sufficient credit lines from a few commercial banks. 
The covenant that the company has made withcommercial 
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.
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GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE PRACTICE 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบ
กำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบ
ความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือ
ในการปฏิบัติ ในปี 2560 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดัง
กล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.) นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
    บริษัทฯได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการขึ้นโดยยึด
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2555 และนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นโยบาย 
ดังกล่าวประกอบด้วย
 - นโยบายทั่วไป 
 - สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 - บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 - การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.) สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
    ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่าน
การแต่งต้ังคณะกรรมการให้ทำาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท สิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วน
แบ่งในกำาไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี การจัดสรรเงินปันผล และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 
บริษัทฯยึดมั่นในหลักการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตน ในปี 2560 บริษัทฯได้ดำาเนินการในเรื่องดัง
กล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

 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 so that company’s directors, 
management and employees can use it as the guidelines. 
In 2017, 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 
2012 and was approved by the Board of Directors on November 
6, 2017. This Corporate Governance Policy comprised of
 - General policy
 - Rights of Shareholders
 - Equitable Treatment of Shareholders
 - Roles of stakesolders
 - 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 2017, the company implemented the followings:
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ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมหรือส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำาหนด (ดูรายละเอียด
ในเว็บไซต์ของบริษัท) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
ตามระเบียบปฏิบัติที่กำาหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)
ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ที่ห้องประชุมของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือ
หุ้นสามารถไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่งหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมทั้งหมด เช่น สำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจำาปี รายละเอียดเบื้องต้น
ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบรายงานการเพิ่มทุน ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบ
กำาหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคน
หนึ่งคนใด ใน 3 คน เพื่อเข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้
ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำาหนดวาระต่างๆพร้อมวัตถุประสงค์และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะ
กรรมการในแต่ละวาระ สำาหรับวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี และวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทยังได้
เพิ่มความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกด้วย
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 11 คน
ครบทั้งคณะมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ
ก่อนการประชุมตามวาระที่ได้กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง
ขั้นตอนในการดำาเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานในท่ีประชุมได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีการช้ีแจง
และอภิปรายก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทได้
บันทึกประเด็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการยกมือ หากวาระใดที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้กรอก
บัตรลงคะแนน โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัททำาหน้าที่ประธานการนับคะแนน
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้จัดทำาบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำาคัญครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
บริษัทฯได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ
มีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำารายงานทางการ 
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In November 2, 2017 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 2, 2017 and February 2, 2018. No shareholder proposes candidates for directorship.
Organized the 2017 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 so that 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, Chairman of Executive Committee and other directors all together 
11 persons which cover all the members of the Board attended the meeting and listen to the opinions of shareholders 
on various issues.
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 so that 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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- บริษัทฯให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมำ่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำา
หน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เก่ียวข้อง และผู้สนใจท่ัวไป โดยสามารถติดต่อได้ท่ีสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร
 โทรศัพท์หมายเลข 02-248-8133 ต่อ 1001
 อีเมลล์ chitladaj@lighting.co.th

3.) บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะไม่กระทำาการใดๆที่
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มด้วยกันและที่สำาคัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่
แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น บริษัทฯได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย
 - บทนำา
 - นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 - นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
 - นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

ในปี 2560 บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังรายละเอียดซึ่งได้กล่าวไว้ใน สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
 การพัฒนาและฝึกอบรม
 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะในการทางาน ดังมีนโยบายดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยการอบรมทั้งอบรมภายใน (In-house Training) และ
อบรมภายนอก (Public Training)
(2) การอบรมภายใน (In-house Training) บริษัทฯ จะจัดวิทยากรและสถานที่โดยให้พนักงานเข้ารับการอบรม โดยบริษัทฯ เป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และพนักงานเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
(3) การอบรมภายนอก(Public Training) บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานเข้าอบรมกับองค์กรภายนอก ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร 
หรือ พนักงานสามารถหารือผู้บังคับบัญชาขอเข้าอบรมได้ ในกรณีที่การอบรมเป็นประโยชน์ต่อการทำางาน โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการอบรมและพนักงานเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
(4) การเดินทางไปอบรมในต่างประเทศ พนักงานต้องขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในการอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรการ
อบรมต้องเป็นหลักสูตรระยะสั้นและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่
พนักงานสามารถอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา (ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดให้พนักงานไปอบรมในต่างประเทศ บริษัทฯ จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม)
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- 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 so that 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 November, 6 2017 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 2017, the company implemented the Codes of Conduct as follows:

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 had policy the followings for the employees:
(1) The company provide training and development program for employees both In-house training, and public training.
(2) For In-house training, company will facilitate training course, lecturer and provide training place for employees.
(3) Employees can join public–training with the training institute if the company consider that training-course will be benefit for 
the company. All training expenses occur in (2) and (3) will be bear by the company.
(4) Employees may request oversea training to the company. The company may approve if the training course will be benefit for 
company and employee. But employee has to response all expenses by themselves (In case the company send employee for 
oversea training, company have to bear for all expenses. 
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 ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินการจัดอบรมหรือส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมต่างๆ ระยะเวลาในการอบรมต้องไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง/
คน/หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมท้ังหลักสูตร
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามแผนการอบรมท่ีได้กำาหนดไว้ตลอดท้ังปี ดังน้ี
 - จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้
บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมสูงข้ึนโดยมีพนักงานท่ีได้เข้าอบรมซ่ึงมากกว่าคร่ึงหน่ึงของจำานวนพนักงานท้ังหมด
 - ได้จัดอบรมแนะนำาบริษัทสำาหรับพนักงานใหม่ทุกคนเพ่ือให้ทราบถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน
 - ได้จัดให้มีสถานพยาบาลข้ันพ้ืนฐานโดยมีพยาบาลวิชาชีพมาประจำาในช่วงเวลาทำางานวันละ 8 ช่ัวโมง สำาหรับพนักงานใน
โรงงานและพนักงานในโกดัง

สวัสดิการและผลตอบแทนต่อพนักงาน
 นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกอง
ทุนสำารองเล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีแก่พนักงานทุกคน

3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้าท่ีมีต่อความสำาเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดหาสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆท่ี
หลากหลายหลายและครบครันเพ่ือให้ลูกค้าสามารถหาซ้ือสินค้าด้านไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิดได้จากบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริการ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแนะนำาเลือกใช้สินค้าไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะกับงาน และการออกแบบระบบแสงสว่างท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทฯมากท่ีสุด นอกจากน้ียังได้จัดวางเครือข่ายการตลาดท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถหาซ้ือสินค้าและบริการของบริษัทฯได้สะดวกย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือสร้างและเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างอย่าง
ต่อเน่ืองและสมำา่เสมอ นอกจากการปฏิบัติท่ีได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯยังได้เพ่ิมการบริการให้เช่าสินค้าไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟเวที
และอ่ืนๆ ได้เปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่และปรับปรุงการบริหารการผลิตเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพและส่งมอบตรงตามเวลาท่ีกำาหนดมากย่ิงข้ึน

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน แลกเปล่ียนข้อมูล
ที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯยังได้สนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าในการ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมถึงบริการใหม่ๆ และห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตจากคู่ค้า

3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี
 บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์แก่เจ้าหน้ี รวมถึงการ
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด

3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 บริษัทฯได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลท่ียอมรับกันท่ัวไป ไม่ละเมิดความลับแลสิทธิอันชอบ
ธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีท่ีมิชอบ รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือทำาลายคู่แข่งขัน

3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของผู้สอบบัญชีอิสระท่ีผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ
ให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มท่ีโดยเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและครบ
ถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทฯรวมถึงงบการเงินประจาปี 2560 ได้รับการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระ และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบัญชีอิสระแสดงความคิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข  
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 In 2017, The Company had already completed employees training accounting to Department of skill development 
regulation (not less than 6 man-hours / course and 80% attendance training period.

 In 2017, The company had implemented the followings for the employees:
 As for the remuneration for 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 434 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 so that they know the policy, culture of 
the company and operating practices.
 - 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.

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, 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.

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 2016 annual reports have certificated by the Independent 
Auditor. The financial report are unqualified (clean report).  
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3.8 นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
 บริษัทฯมีความเช่ือม่ันว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเน่ืองและม่ันคง เม่ือสังคมโดยรวมมีความสงบสุข
และส่ิงแวดล้อมมีความย่ังยืน บริษัทฯจึงตระหนักถึงความจาเป็นท่ีต้องเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม

 ด้านสังคม
 บริษัทฯ มีโครงการด้านสังคมในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับกำาลังความสามารถของบริษัท บริษัทฯ เช่ือว่าการให้ความเก้ือ
หนุนโครงการด้านสังคมน้ันไม่จาำเป็นต้องใช้เงินคร้ังละมากๆ แต่ควรกระทาอย่างต่อเน่ืองและทำาตามความสามารถของบริษัทรวมท้ัง
ควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทฯ เช่ือว่าโครงการเก้ือหนุนสังคมท่ีดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพ่ือให้โครงการ
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงได้ให้การเก้ือหนุนแก่ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯก่อน ส่วนชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯจะพิจารณาให้การเก้ือหนุนตามความจำาเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคโคม
ไฟให้โรงเรียนและวัด เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเร่ืองท่ีสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับสังคม ดังน้ี
 (1) บริษัทได้อบรมเร่ืองเก่ียวกับไฟฟ้าแสงสว่างแก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จานวน 11 คณะ รวมท้ังได้พา
เย่ียมชมศูนย์ประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โรงงานผลิต และห้องปฏิบัติการทดสอบ
 (2) บริษัทได้อบรมเร่ืองเก่ียวกับไฟฟ้าแสงสว่างแก่สมาคมและสถาบันวิชาชีพต่างๆรวม 12 คณะ รวมท้ังได้พาชมศูนย์
ประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โรงงานผลิต และห้องปฏิบัติการทดสอบ
 (3) โรงงานของบริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมด้านแรงงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท. 8001 - 2548) ระดับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ต้ังแต่ปี 2548 จวบจนปัจจุบัน
 (4) โรงงานของบริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมเพ่ือดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
พนักงาน และโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นโรงงานปลอดยาเสพติดต้ังแต่ปี 2545 
จวบจนปัจจุบัน
 (5) โรงงานของบริษัทได้ปรับปรุงให้มีห้องพยาบาลใหม่ และโรงอาหารใหม่เพ่ือให้พนักงานได้รับความสะดวกย่ิงข้ึน

 ด้านส่ิงแวดล้อม
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการองค์กรด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือนำาไปสู่โรงงานสีเขียว เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายส่ิงแวดล้อมโครงการโรงงานสีเขียวให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำา
เนินการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเร่ืองท่ีสาคัญท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ดังน้ี
 (1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมท้ังศึกษาหาความรู้เก่ียวกับประเด็นส่ิงแวดล้อมเพ่ือลดผล
กระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมในการดำาเนินกิจกรรมภายในโรงงาน เช่น ดำาเนินการเปล่ียนหลังคาใหม่และ
ปรับปรุงระบบระบายความร้อนใหม่จนสามารถลดอุณหภูมิในโรงงานลง 4 ำC และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 70 
 (2) ใช้เทคโนโลยีและข้ันตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม โดยคำานึงถึงการลดปริมาณและการบำาบัดมลพิษก่อน
ปล่อยสู่ธรรมชาติ เช่น การบำาบัดกากอุตสาหกรรม การบำาบัดนำัา้เสีย และการลดความดังเสียงรบกวน ดำาเนินการติดต้ังระบบ WET 
SCRUBBER เพ่ือดักจับฝุ่นละเอียดท่ีเกิดจากสายการผลิตพ่นสีได้ท้ังหมดไม่ให้หลุดออกไปสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก
 (3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้
วัสดุท่ีไม่ก่อมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม เลือกใช้วัสดุท่ีสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้
 (4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
 (5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
 (6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพ่ือจัดการกับปัญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงาน
กำากับดูแลทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 (7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท้ังลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนโดยรอบท่ีต้ังบริษัทฯ และ
โรงงาน คำานึงและตระหนักถึงความสำาคัญของส่ิงแวดล้อม และมีแรงใจท่ีจะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยกัน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกด้าน
 (8) โรงงานของบริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกองตรวจส่ิงแวดล้อมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
โดยยังไม่เคยมีการร้องเรียนเร่ืองดังกล่าวจากชุมชนรอบข้าง ในปี 2560 โรงงานของบริษัทท้ัง 3 แห่ง ได้รับ ISO:14000 และได้กำาหนด
เป็นนโยบายในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและมีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล 
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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 2017, the company 
activities related to social and environment as follows: 

- The company had organized training relative to lighting to 
students from various universities 11 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 12 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 4 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.
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4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯมีนโยบายให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยใน
ปี 2560 บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และ
ภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำาหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำาหนด
 - ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ เป็นต้น 
ในรายงานประจำาปีและในแบบ 56-1
 - ได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th
 - ได้พบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว ในวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำานวน 2 ครั้ง เพื่ออธิบายผลประกอบการของบริษัทตลอดจนตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประชุม
 - บริษัทฯมีสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่
  คุณจิตรลดา จริยวิทยานนท์
  โทรศัพท์ : 02-2488133 ต่อ 1001 หรือ
  โทรสาร : 02-2488144 หรือ
  อีเมลล์ : chitladaj@lighting.co.th
 - คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท ผู้สอบบัญชีดัง
กล่าวได้รับการรับรองจากสำานักงาน กลต. บริษัทได้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบ

 บัญชีของบริษัทประจำาปี 2560 (ซึ่งเป็นสำานักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ตรวจสอบ ดังนี้
 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
 นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 
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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 2017, 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, busi-
ness 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.lighting.co.th
 - Had met with the investors, security analysts and media on the Opportunity Day organized by the Stock Exchange 
of Thailand 4 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 or
  Fax. : 02-2488144 or
  E-mail : chitladaj@lighting.co.th
 - The Board of Directors had selected the Independent Auditors who are independent and have no conflict of inter-
est 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 2017 (who were the company’s existing auditor) as recom-
mended by the Audit committee as follows:
 Ms. Siripen Sukcharoenyingyong, License No. 3636 or
 Ms. Sureerat Thongarunsang, License No. 4409 or
 Ms. Munchupa Singsusawat, License No. 6112 
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 โดยกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2560 เป็นจำานวนเงิน 1,780,000 บาท และบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นเงิน 
575,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเงื่อนไข
 - บริษัทฯได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดย
บริษัทฯมีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อสำานักงาน กลต. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่
เก่ียวข้องกับการจัดทำารายงานทางการเงินหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืนซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศ
งบการเงิน

5.) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายและการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ใช้อ้างอิงและปฏิบัติตาม นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดต้ังแผนกตรวจสอบภายในข้ึนซ่ึงจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร เพ่ือเป็นกลไกสร้างเสริมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทฯได้ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - ได้สอบทานให้กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายในเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม
 - ได้สอบทานให้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม
 - ได้ปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังและระบบสินค้าให้เช่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารบัญชีและสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - บริษัทฯได้กำาหนดให้รายการที่เกี่ยวโยงหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องไดรับการพิจารณา
อย่างเหมาะสมจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบและต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - บริษัทฯได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้ระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น การบริหาร
ลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารการประกันทรัพย์สิน
ต่างๆ เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทฯได้อธิบายในรายงานประจำาปี และแบบ 56-1 ถึงปัจจัยความเสี่ยง และการบริหาร
ความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประกันสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่นที่มีสาระสำาคัญ ตลอดจน
มีการประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันสุขภาพของพนักงานอีกด้วย 
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 The audit fee for year 2017 at the amount of 1,780,000 Baht. The audit fee for 2 subsidiaries 
of 575,000 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 infor-
mation 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 prepa-
ration 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 Chairman of Exec-
utive Committee 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 2017 the company has implemented the 
followings:
 - 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 pro-
duction 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 transac-
tions 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, curren-
cy exposure management, the insurance of properties etc. In 2017, 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.  



6.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ
รอบคอบ และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ในปี 2560 คณะกรรมการได้
ปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.1 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี
ของบริษัทฯ รวมทั้งกำากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำาหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนให้บริษัทฯมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัด
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยสอดส่องดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง 
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้จัดตั้งคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เพื่อช่วยสอดส่องดูแลการกำากับดูแลกิจการตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท

6.2 โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติ
 - คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการ
อิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน
 - บริษัทฯมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ มีจานวน 3 คน ที่ทำาหน้าที่
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
 - เลขานุการบริษัททำาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
 - กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็น
กรรมการจะเป็นกี่วาระก็ได้โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 - กรรมการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของสำานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์

6.3 การประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
 - คณะกรรมการได้กำาหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำาทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจำาเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้กำาหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการ
ประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้  
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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 perform duties in good faith, with due diligence and care, and for the best interest of 
the company and shareholders. In 2017 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 
2016 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 Chairman of Executive Committee are not the same person.
- The Company Secretary also act as the Secretary of the Board.
- 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 2017,the Board of Directors had 5 meetings and each meeting took approximately 
3 hours, and the attendance of the Board of Directors are as follows:  
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 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท คือกรรมการลำาดับที่ 2 ถึง 
5 ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ ส่วนราย
ละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากรายงาน 
แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th
- คณะกรรมการได้กำาหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการ
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อ
กำาหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องออกจากห้องประชุม
ระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น
- ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเอง 1 ครั้ง
- บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2560 เป็นบำาเหน็จและเบี้ย
ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 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 fix 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.lighting.co.th
- The Board of Directors had fixed 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 Chairman of Executive Committee 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 2017 the No-executive Directors had one meeting among themselves.
- The company had paid out the remuneration to directors in 2017 in 
the form of gratuity and meeting allowance as follows:

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน
Mr. Yong  Suptuaychone

ประธานกรรมการ
Chairman

5 5

นายปกรณ์ บริมาสพร
Mr. Pakorn  Borimasporn
(ดำารงตำาแหน่ง 22 กุมภาพันธ์ 61)

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
Chairman of Executive Committee  
Executive Director

4 4

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล
Mr. Anant  Kittivittayakul

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
Managing Director / Executive Director

5 5

นางนภาพร วิมลอนุพงษ์
Mrs. Napaporn  Vimonanupong

กรรมการกำากับดูแลกิจการสรรหา และค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร
Member of Corporate Governance and Nomination
Executive Director 

5 5

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน
Mr. Gritsada  Suptuaychone

กรรมการบริหาร
Executive Director

5 5

นายอุทิศ จันทร์เจนจบ
Mr. Utis  Chanchenchop

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committee / Independent Director

5 5

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร
Mr. Boonlert  Khawchareonporn

ประธานคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of Corporate Governance Nomination 
and Compensation Committee / Member of Audit 
Committee / Independent Director

5 5

นางเรณู บัวเกิด
Mrs. Renu  Buakird

กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Member of Corporate Governance and Nomination 
Committee / Member of Audit Committee  
Independent Director

5 5

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
Mr. Sitthichai  Kraisithisirin

กรรมการ
Director

5 5

นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์
Mrs. Kalayarat  Suriyasat

กรรมการ
Director

5 5

นายศุภชัย วัฒนางกูร
Mr. Supachai  Watanangura

กรรมการอิสระ
Independent Director

5 4

รายชื่อกรรมการ 
Name

ตำาแหน่ง
Position

การประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 
Board of Director Meeting 2017

จำานวนครั้งการประชุม 
Total

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
Attendance (times)
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นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน
Mr. Yong Suptuaychone

ประธานกรรมการ
Chairman

290,000 4000 5 20,000 310,000

นายปกรณ์ บริมาสพร
Mr. Pakorn Borimasporn

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Committee  

180,000 - 5 - 180,000

นายอุทิศ จันทร์เจนจบ
Mr. Utis Chanchenchop

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Chairman of Audit Committee
กรรมการบริษัท 
Board of Director

275,000 4000

4000

4

5

16,000

20,000

311,000

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร
Mr. Boonlert Khawchareonporn

ประธานคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
Chairman of Corporate Governance 
Nomination and Compensation 
Committee 
กรรมการตรวจสอบ 
Member of Audit Committee 
กรรมการบริษัท
Board of Director

265,000 4000

4000

4000

1

4

5

4,000

16,000

20,000

305,000

นางเรณู บัวเกิด
Mrs. Renu Buakird

กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
และค่าตอบแทน 
Member of Corporate Governance 
and Nomination Committee
กรรมการตรวจสอบ 
Member of Audit Committee 
กรรมการบริษัท   
Board of Director

255,000 4000

4000

4000

4

1

5

16,000

4,000

20,000

295,000

นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์
Mrs. Kalayarat Suriyasat

กรรมการบริษัท
Board of Director

180,000 4000 5 20,000 200,000

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
Mr. Sitthichai Kraisithisirin

กรรมการบริษัท
Board of Director

180,000 4000 5 20,000 200,000

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล
Mr. Anant Kittivittayakul

กรรมการบริหาร
Board of Director

180,000 - 5 - 180,000

นางนภาพร วิมลอนุพงษ์
Mrs. Napaporn Vimonanupong

กรรมการบริหาร
Board of Director
กรรมการกำากับดูแลกิจการสรรหา และ
ค่าตอบแทน
Member of Corporate Governance 
and Nomination 

180,000 -

-

5

1

-

-

180,000

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน
Mr. Gritsada Suptuaychone

กรรมการบริหาร
Board of Director

180,000 - 5 - 180,000

นายศุภชัย วัฒนางกูร
Mr. Supachai Watanangura

กรรมการบริษัท
Board of Director

180,000 4000 4 16,000 196,000

รายชื่อกรรมการ 
Name of Directors

เงินบำาเหน็จ 
บาท/ปี/คน 

Retainer Fees 
Baht/Year/Position

รวมค่าตอบแทน
กรรมการ ปี 2560 

Retainer Fee
2017

ตำาแหน่ง/การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย 

Position/Sub-committee

ประชุมประจำาปี 2560 
Meeting of 2017

เบี้ยประชุม ครั้ง/คน 
Attendance Fees/

Position

จำานวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม 

Times
รวม Total

รวมจ่ายคณะกรรมการ 11 คน ในปี 2560 เป็นเงิน 2,537,000 บาท Retainer Fees of 11 Directors Total 2,537,000 Baht
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6.4 การพัฒนาคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร (CEO) / คณะกรรมการชุดย่อย / ผู้
บริหาร
    - คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่
ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมในหลักสูตรสำาคัญๆ เช่น กรรมการตรวจสอบเข้ารับการ
อบรมและสัมมนาหลักสูตรเรื่องภาษีต่างๆ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงินเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี เลขานุการ
บริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร CORPORATE SECRETARY DEVELOPMENT PROGRAM 
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ Company Secretary Program โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และ ผู้จัดการแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์ เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสมาคมนักลงทุนสัมพันธ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ประธานกรรมการบริหาร เข้าอบรมวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.รุ่น 3) เป็นวิทยากรให้กับสถาบันหลายแห่ง ซึ่งในปี 2560 ไม่มีกรรมการได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหารซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทนั้น 
รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาพนักงาน

6.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร (CEO) / คณะกรรมการ
ชุดย่อย
 - ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำา
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย ในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้ดำาเนินการให้มีการประเมิน ทั้งนี้ 
ข้ันตอนการประเมินเร่ิมต้นประมาณเดือนธันวาคม โดยมีเลขานุการบริษัททำาหน้าท่ีจัดส่งแบบประเมิน
ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทโดยได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบัน
บริษัทฯยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน แต่ได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นที่เหมาะ
สมโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
 นายปกรณ์ บริมาสพร  เป็นประธานกรรมการบริหาร
 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล  เป็นกรรมการผู้จัดการ
 นางนภาพร วิมลอนุพงษ์  เป็นกรรมการบริหาร
 นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน  เป็นกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ
- กรรมการท่ีดำารงตำาแหน่ง มากกว่า 1 ตำาแหน่ง ให้รับเงิน
บำาเหน็จในอัตราท่ีสูงกว่าเพียงตำาแหน่งเดียว
- กรรมการท่ีดำารงตำาแหน่ง มากกว่า 1 ตำาแหน่ง จะได้รับเบ้ีย
ประชุมในทุกตำาแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบ้ีย
ประชุม เพราะได้รับเงินมาทางานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว

Remark
- The director who hold position more than one position 
shall receive the retainer for the higher position only.
- The director who hold position more than one position 
shall receive the attendance fee for every position, ex-
cepted for the executive director who already received 
compensation as the executive, shall not receive the 
attendance fee.
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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 so that it can improve the performance 
and correct the problem accordingly. The Corporate Governance and Nomination Committee 
which wasestablished on February 2015 are preparing the Board Self Assessment Form by 
adopting from the Board Self Assessment Form adopted by the Stock Exchange of Thailand 
in 2015 The Board expected that the Board Self Assessment Form will be completed and 
can be used in the year 2017
  - The Board of Directors has policy to encourage directors and management to onstantly 
develop knowledge and skill. In 2017 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.

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.

 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 Director 
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   คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทาง
ธุรกิจที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
1. มีอำานาจอนุมัติการชำาระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้คำ้าประกันการชำาระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. มีอำานาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำานาจจัดทำา กำาหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของ
บริษัท
5. กำาหนดแผนธุรกิจ และอำานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี และดำาเนินการตามแผนธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำานาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำาหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำาหนด) กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

   คณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายอุทิศ จันทร์เจนจบ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร และ
นางเรณู บัวเกิด เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมในปี 2560 รวม 4 ครั้ง และการประชุมแต่ละ
ครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้ นี้

  รายชื่อ                 การประชุมทั้งหมด   การเข้าร่วมประชุม
 1. นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  4  ครั้ง             4  ครั้ง
 2. นายบุญเลิศ  ขอเจริญพร (กรรมการตรวจสอบ)   4  ครั้ง             4  ครั้ง
 3. นางเรณู  บัวเกิด (กรรมการตรวจสอบ)    4  ครั้ง             4  ครั้ง

   คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสอดส่องดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดต่อไปน้ี (ดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.lighting.co.th)
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำาปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่าง
เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งต้ังและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์
ในการดำาเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า
เป็นสาระสำาคัญ
6. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
7. จัดทำารายงานผลการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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Good Corporate Governance Practice / การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

   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.

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.

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 2017 each meeting took approximately 2 
hours. The attendance of the Audit Committee’s as follows:

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

   The Audit Committee had performed its duties as assigned by the Board as per the following details (see details in the 
Charter of the Audit Committee in the company’s website www.lighting.co.th)

1. 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.
2. Review the internal control system to oversee that the internal audit 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 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.
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.
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Good Corporate Governance Practice / การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
    คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย 
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน 
นางเรณู บัวเกิด และนางนภาพร วิมลอนุพงษ์ เป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้จัดทำากฎบัตรของ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน (ดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนในเว็บไซต์ของบริษัท (www.lighting.co.th) 
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
1 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
แต่ละชุด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
สรรหา และค่าตอบแทน) และกรรมการแต่ละคนเป็นรายบุคคล ตลอดจนทำาหน้าที่สอบทาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
4 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำาทุกปี 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
5 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
7 พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
8 พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร 

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. Carry out the annual evaluation of the performance of the Board, the Board’s committees 
(including its own performance) and of each member of the Board, review the result of the 
evaluation of each of the Board’s committees and report to the Board.
4. Carry out the annual evaluation of Chairman of Executive Committee annually with further 
inform to the Board.
5. Nominate persons suitable for company’s directors to the Board of Directors and for approval 
by shareholders’ meeting.
6. Nominate person suitable for company’s Chairman of Executive Committee to the Board of 
Directors for approval.
7. Review and recommend compensations for the company’s directors.
8. Review and recommend compensations for the Chief Executive Officer. 
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Report from Board of Directors Relative to Financial Report

    คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี 
งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำาบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
 คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่สอบทานนโยบายด้านบัญชีและความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในดังรายละเอียดซึ่งปรากฎในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบในรายงานประจำาปี นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทฯยังได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ดังรายละเอียดความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 มีความน่าเชื่อถือและได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 The Board of Directors is responsible for the company’s financial reports and the details therein. 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, 2017 are accurate and fairly presented, as well as in compliance with relevant laws and regulations. 

นายยงค์  ทรัพย์ทวยชน
ประธานกรรมการ

Mr. Yong Suptuaychone
Chairman

นายปกรณ์  บริมาสพร
ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Pakorn Borimasporn

Chairman of Executive Committee

REPORT FROM BOARD OF 
DIRECTORS RELATIVE TO
FINANCIAL REPORT

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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Report from Audit Committee / รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านโดยมี นายอุทิศ จันทร์เจนจบ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร และ นางเรณู บัวเกิด เป็นกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4 
ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมทุกครั้ง
มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการสำานักผู้ตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระท่ีเก่ียวข้องจากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว
ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. งบการเงินประจำาปี 2560 ของบริษัทมีความเหมาะสม และไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอัน  
   เป็นสาระสำาคัญ ต่องบการเงินดังกล่าว
2. ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมี  
   ประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำานักงานตรวจสอบภายในมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภาย
   ในจำานวน 3 ท่าน เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน
3. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีปรากฏในปี 2560 เป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจตามปกติท่ัวไป สมเหตุสมผลและ
   ไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ
4. บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำาหนด 
   และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2560 ได้แก่ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
   ที่ 3636 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 เป็นบุคคลที่เหมาะสมมีความรู้และมีความเป็นอิสระ
   ตลอดจนมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน

 สำาหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2560 คณะกรรม
การตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ 
นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4409 หรือนางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจำาปี 2561

REPORT FROM 
AUDIT COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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Report from Audit Committee / รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 The Audit Committee of Lighting & Equipment Public Company Limited comprised 
of 3 independent directors : Mr. Utis Chanchenchop is committee chairman, Mr. Boonlert 
Khawcharoenporn and Mrs. Renu Buakird are committee members.

 In the year 2017, 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 2017 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 3 experienced internal auditors to carry out the 
internal audit activities.
3. The related-party transactions in 2017 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. MRS. Siripen Sukcharoenyingyong, auditor registration number 3636 was the company’s 
Independent Auditor for the year 2017. She is knowledgeable and independent as well as 
has long experience in the auditing activities and therefore is suitable for the job.

 As for the appointment of the company’s Independent Auditor for the year 2017, the 
Audit Committee proposes that the following persons from KPMG Poomchai Audit Co.,Ltd. : 
MRS. Siripen Sukcharoenyingyong, Registration No. 3636 or MS. Sureerat Thongarunsang 
No. 4409 or MS. Munchupa Singsuksawat No. 6112 be appointed as the company’s 
Independent Auditor for the year 2018.

(นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ)
(Mr. Utis  Chanchenchop)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Chairman of Audit Committee

REPORT FROM 
AUDIT COMMITTEE

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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Financial Position Statements / งบแสดงฐานะการเงิน 

Assets / สินทรัพย์

      เงินสด
      Cash

44.3 1.5 71.4 2.6

      ลูกหนี้การค้า
      Accounts Receivable

816.5 28.7 748.1 27.6

      สินค้าคงเหลือ
       Inventories

878.5 30.8 761.7 28.1

      ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
      Land, Buildings, Machines and Equipment

959.6 33.7 979.1 36.2

      อื่นๆ
       Other Assets

150.8 5.3 148.2 5.5

      รวม
      Total

2,849.7 100.0 2,708.5 100.0

รายการ
Discription

2560 - 2017 2559 - 2016

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
   บริษัทมีที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์รวม 959.6 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.7 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวลด
ลงจากปีก่อนหน้า 19.5 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2 สาเหตุใหญ่เป็น
ผลจากการหักค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานทางบัญชีี

สินทรัพย์อื่นๆ
   บริษัทมีสินทรัพย์อ่ืนๆ รวม 150.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.3 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 2.6 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสินค้า 20.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 10.0 ล้านบาท เงินทดรอง
จ่าย 4.8 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 5.5 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าจากการขาย
สินค้าผ่อนชำาระท่ีกำาหนดชำาระเกินหน่ึงปี 47.3 ล้านบาท เงินฝากประจำา
วางไว้เป็นหลักประกัน 13.1 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
1.8 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25.9 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นอีก 21.6 ล้านบาท

เงินสด
   บริษัทมีเงินสดจำานวน 44.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 
ของสินทรัพย์รวม บริษัทมีนโยบายเก็บเงินสดเท่าที่จำาเป็นโดยจะนำาเงิน
ส่วนใหญ่ไปใช้เพื่อการลงทุนและลดเงินกู้ยืม บริษัทมีเงินสดลดลงจาก
ปีก่อนหน้า 27.1 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 38

ลูกหนี้การค้า
   บริษัทมีลูกหน้ีการค้ารวม 816.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.7 
ของสินทรัพย์รวม ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าจำานวน 68.4 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากในปลายปี 2559 บริษัทมีรายได้จำานวน
ประมาณ 145 ล้านบาท จากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ LED แทนของเดิม
เพื่อประหยัดพลังงานให้กับลูกค้ารายใหญ่จำานวนหนึ่ง และลูกค้าเหล่านี้
ได้ชำาระเงินในปลายเดือนธันวาคมของปีเดียวกันเพื่อให้สามารถรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี แต่ในปีนี้ไม่มีรายการพิเศษที่คล้ายคลึงกัน
สินค้าคงเหลือ
   บริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 878.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.8 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำานวน 
116.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สาเหตุใหญ่เป็นผลจากการเลื่อน
รับรู้รายได้จากงาน Turnkey จำานวน 31 ล้านบาทจากปลายปี 2560 มา
เป็นต้นปี 2561 และการเล่ือนส่งมอบงานของหลายโครงการมูลค่าประมาณ 
180 ล้านบาทจากปลายปี 2560 มาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
ของปี 2561

ล้านบาท
Million Baht

ล้านบาท
Million Baht

ร้อยละ
%

ร้อยละ
%

EXPLANATION AND ANALYSIS 
FROM MANAGEMENT

คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน
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to early 2018, and the postponement of a few projects from end 
2017 to deliver in first and second quarters of 2018.

Land, Buildings, Machines and Equipment
   Land, Buildings, Machines and Equipment was 959.6 million 
Bahts, represents 33.7% of total assets. The fixed assets 
decreased by 19.5 million Bahts from a year earlier or decreased 
by 2% was a result of the depreciation of the buildings, machines 
and equipment in accordance with accounting practices.

Other Assets
   Other assets was recorded at 150.8 million Bahts, represents 
5.3% of total assets. Other assets increased by 2.6 million Bahts 
from a year earlier or increased by 2% . Other assets comprised 
of advance to suppliers 20.8 million Bahts, prepaid expenses 10.0 
million Bahts, disbursement 4.8 million Bahts, other accounts 
receivable 5.5 million Baths, accounts receivable for installment 
sales due after 1 year 47.3 million Bahts, time deposits pledged 
as collateral 13.1 million Bahts, investment properties 1.8 million 
Bahts, deferred tax assets 25.9 million Bahts and other non-current 
assets 21.6 million Bahts.

Cash
   Total cash was 44.3 million Bahts, represents 1.5% of total 
assets. The company has policy to keep cash at the appropriate 
level. The company uses most of the cash generated from the 
operation for investment activities as well as to repay debts. 
Total cash decreased 27.1 million Bahts from a year earlier or 
decreased by 38%.

Accounts Receivable
   Total accounts receivable was 816.5 million Bahts, represents 
28.7% of total assets. The accounts receivable increased 68.4 
million Bahts from a year earlier or increased by 9% because 
the company had revenue of approximately 145 million Bahts 
from a few major customers for the replacing of existing products 
by LED products in order to save energy at the end of 2016, 
and the customers had settled payment in December of the 
same year in order to entitle to the tax incentive, but no similar 
activities in 2017.

Inventories
   Total inventories was 878.5 million Bahts, represents 30.8% 
of total assets. inventories increased 116.8 million Bahts from 
a year earlier or increased by 15%, due principally to delayed 
realization of 31 million Bahts of a turnkey project from end 2017 
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Liabilities and Shareholders’ Equity / หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
Bank Overdrafts and Short-term Loans

864.7 30.4 642.7 23.7

เจ้าหนี้การค้า
Accounts Payable

297.0 10.4 350.0 12.9

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities

267.7 9.4 282.2 10.4

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
Long-term Loans from Bank

174.3 6.1 265.4 9.8

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
Other Non-current Liabilities

71.8 2.5 61.6 2.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equity

1,174.2 41.2 1,106.6 40.9

รวม
Total

2,849.7 100.0 2,708.5 100.0

รายการ
Discription

2560 - 2017
ล้านบาท

Million Baht
ล้านบาท

Million Baht
ร้อยละ

%
ร้อยละ

%

2559 - 2016

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
   บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารรวม 864.7 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.4 ของสินทรัพย์รวม เงินเบิกเกิน
บัญชีฯเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 222 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 เป็น
ผลจากลูกหนี้การค้าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปลายปี 2559 บริษัท
มีรายได้จากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ LED มูลค่าประมาณ 145 ล้านบาท
แทนของเดิมเพ่ือประหยัดพลังงานให้กับลูกค้ารายใหญ่จำานวนหน่ึง และ
ลูกค้าเหล่านี้ได้ชำาระเงินในปลายเดือนธันวาคมของปีเดียวกันเพ่ือให้
สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ในปีน้ีไม่มีรายการพิเศษท่ีคล้ายคลึงกัน 
รวมท้ังสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนเพราะการเล่ือนรับรู้รายได้จากงาน Turnkey 
จำานวน 31 ล้านบาทจากปลายปี 2560 มาเป็นต้นปี 2561 และการเล่ือน
ส่งมอบงานของหลายโครงการมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาทจากปลาย
ปี 2560 มาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

เจ้าหนี้การค้า
   บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้ารวม 297.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4
ของสินทรัพย์รวม เจ้าหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนหน้า 53 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 15 เป็นผลจากการชำาระหนี้ค่าสินค้าให้กับเจ้าหนี้การค้า
บางรายเร็วขึ้นเพื่อแลกกับส่วนลดค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

Bank Overdrafts and Short-term Loans
   Total bank overdrafts and short-term loans was 864.7 million 
Bahts, represents 30.4% of total assets. The bank overdrafts and 
short-term loans increased by 222 million Bahts from a year earlier 
or increased by 35% due to the increased accounts receivable 
resulted from the company had revenue of approximately 145 
million Bahts from a few major customers for the replacing of 
existing products by LED products in order to save energy at the 
end of 2016, and the customers had settled payment in December 
of the same year in order to entitle to the tax incentive, but no 
similar activities in 2017, as well as the increased inventories 
resulted from the delayed realization of 31 million Bahts of a turnkey 
project from end 2017 to early 2018, and the postponement of a 
few projects from end 2017 to deliver in first and second quarters 
of 2018.

Accounts Payable
   Total accounts payable was 297.0 million Bahts, represents 
10.4% of total assets. The accounts payable decreased by 53.0 
million Bahts from a year earlier or decreased by 15% resulted 
from the company pay certain suppliers earlier in exchange for 
bigger price discount.
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นรวม 267.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 9.4 ของสินทรัพย์รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อนหน้า 
14.5 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5 หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 102.7 ล้านบาท หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 1.2 ล้านบาท ภาษี
เงินได้ค้างจ่าย 12.5 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 33.7 ล้านบาท 
ค่าออกแบบและค่าท่ีปรึกษำาค้างจ่าย 26.2 ล้านบาท โบนัสค้างจ่าย 20.9 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 22.9 ล้านบาท ค่านายหน้าพนักงานขาย
ค้างจ่าย 23.4 ล้านบาท และอื่นๆอีก 24.2 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
   บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารวม 174.3 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.1 ของสินทรัพย์รวม เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลด
ลงจากปีก่อนหน้า 91.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34 เป็นผลจากการ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับธนาคารตามข้อตกลง

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
   บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนรวม 71.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์รวม หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
หน้า 10.2 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 หน้ีสินไม่หมุน เวียนอ่ืนประกอบ
ด้วยหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.7 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 68.0 ล้านบาท และอ่ืนๆ อีก 3.1 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
   บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,174.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 41.2 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
67.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อย 6 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นที่เกิดจากหุ้น
ทุนออกให้ตามสิทธิและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์รวม 79.0 ล้านบาท 
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 68.4 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากกำาไร
สะสม 61.4 ล้านบาท และลดลงจากการปรับปรุงตามโครงการผลประโยชน์
พนักงานและภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุเบ็ดเสร็จ
อื่นเป็นเงิน 4.4 ล้านบาท

Other Current Liabilities
   Other current liabilities was 267.7 million Bahts, represents 9.4% 
of total assets. The other current liabilities decreased by 14.5 million 
Bahts from a year earlier or decreased by 5%. Other current liabilities 
comprised of current portion of long-term loans 102.7 million 
Bahts, current portion of finance lease liabilities 1.2 million Bahts, 
income tax payable 12.5 million Bahts, advances received from 
customers 33.7 million Bahts, accrued design and consulting 
expenses 26.2 million Bahts, accrued bonus 20.9 million Bahts, 
accrued expenses 22.9 million Bahts, accrued sale commission 
23.4 million Bahts and other current liabilities 24.2 million Bahts.

Long-term Loans from Banks
   Long-term loans from banks was 174.3 million Bahts, represents 
6.1% of total assets. Long-term loans from banks decreased by 
91.1 million Bahts from a year earlier, or decreased by 34% due 
to the repayment of long-term loans to the banks in accordance 
with the loan agreement.

Other Non-current Liabilities
   Other Non-current liabilities was 71.8 million Baths, represents 
2.5% of total assets. The other non-current liabilities increased 
by 10.2 million Bahts from a year earlier or increased by 17%. 
Other non-current liabilities comprised of finance lease liabilities 
0.7 million Bahts, employee benefit obligations 68.0 million Bahts 
and other non-current liabilities 3.1 million Bahts.

Shareholders’ Equity
   Shareholders’ equity was 1,174.2 million Bahts, represents 
41.2% of total assets. The total shareholders’ equity increased 
by 67.6 million Bahts from a year earlier or increased by 6% due to the 
increase resulted from shares options exercised and share-based
 payment transactions total 79.0 million Bahts, the decrease resulted 
from the dividends payout to shareholders 68.4 million Bahts, the 
increase resulted from operating profit 61.4 million Bahts and the 
decrease resulted from other comprehensive expenses related 
with the defined benefit plan actuarial loss 4.4 million Bahts.



รายได้จากการขายและให้บริการ
   บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,553 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 13 เป็นผลจากงานโครงการได้ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 15 งานค้าส่ง/ค้าปลีกลดลงร้อยละ 3 และงานส่งออกลดลง
ร้อยละ 32 สาเหตุหลักเพราะสภาพการแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้น 
ทำาให้บริษัทต้องเสนอสินค้าใหม่ๆที่มีราคาต่อหน่วยตำ่าลง รวมทั้ง
บริษัทมีการขายงาน turnkey ที่ต้องรวมค่าสินค้าและค่าติดตั้ง 
ตลอดจนต้องรับชำาระเงินเป็นงวดๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่
อยู่ระหว่างการติดตั้งต้องถูกเลื่อนไปรับรู้รายได้ในปี 2561 สำาหรับ
งานโครงการลดลง 15% เป็น 1,716 ล้านบาท เป็นผลจากงาน 
turnkey จำานวน 31 ล้านบาทที่ต้องถูกเลื่อนไปรับรู้รายได้ในไตร
มาสที ่1 ของป ี2561 และมงีานโครงการมลูคา่ประมาณ 180 ลา้นบาท 
ต้องเลื่อนส่งมอบงานไปเป็นไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2561 ส่วน
งานขายส่ง/ขายปลีกลดลง 3% เป็น 698 ล้านบบาท เป็นผลจาก
ราคาสินค้า LED ที่ปรับตัวลดลงและกำาลังซื้อของผู้บริโภคได้อ่อน
ตัวลง สำาหรับงานส่งออกได้ลดลง 32% เป็น 139 ล้านบาท เป็น
ผลจากในปี 2559 บริษัทได้ขายโคมไฟ LED มูลค่าประมาณ 60 
ล้านบาทเพ่ือใช้ติดต้ังในซุปเปอร์สโตร์รายหน่ึงในประเทศออสเตรเลีย
แทนของเดิมเพื่อประหยัดพลังงาน แต่ซุปเปอร์สโตร์ดังกล่าวได้
ชะลอการลงทุนในปี 2560 รวมท้ังการขยายงานในประเทศเวียดนาม 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียยังทำาได้ไม่เต็มที่เนื่อง
จากความล่าช้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม รวม
ถึงความล่าช้าในการจัดตั้งสำานักงานตัวแทนในประเทศมาเลเซีย 
และประเทศอินโดนีเซีย

รายได้อื่น
   บริษัทมีรายได้อื่น 16.8 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้า 8.9 
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีรายได้
ที่เกิดขึ้นคร้ังเดียวจากเงินชดเชยการซ่อมอาคารโรงงานและคลัง
สินค้าจากผู้รับเหมาก่อสร้างจำานวน 8.3 ล้านบาท เมื่อหักรายได้
อื่นที่เกิดขึ้นครั้งเดียวดังกล่าวแล้ว รายได้อื่นลดลงจากปีก่อนหน้า 
0.6 ล้านบาทซ่ึงส่วนใหญ่มาจากกำาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
   บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 1,751.8 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 17 เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงร้อย
ละ 13 และอัตราต้นทุนขายฯต่อรายได้จากการขายฯได้ปรับตัวดี
ขึ้นจากร้อยละ 71.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 68.6 ในปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
   บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 689.8 ล้านบาทลดลง
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 2 เพราะแม้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเงิน
เดือนประจำาปีจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 ก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนใหญ่ได้ปรับตัวลดลง

Income Statements / งบกำาไรขาดทุน

รายได้จากการขายและให้บริการ
Revenue from sale of goods and rendering of services

2,553 100 2,936 100

รายได้อื่น
Other income

16.8 0.7 25.7 0.8

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
Cost of sale of goods and rendering of services

1,751.8 68.6 2,105.2 71.7

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
Selling and administrative expenses

689.8 27.0 702.4 23.9

ต้นทุนทางการเงิน
Finance Cost

45.9 1.8 59.3 2.0

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Income tax Expense

20.6 0.8 20.8 0.7

กำาไรสำาหรับปี
Profit for the year

61.1 2.4 74.1 2.5

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
Total Comprehensive income for the year 

56.7 2.2 57.3 2.0

รายการ
Discription

2560 - 2017
ล้านบาท

Million Baht
ล้านบาท

Million Baht
ร้อยละ

%
ร้อยละ

%

2559 - 2016
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ต้นทุนทางการเงิน
   บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 45.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 
13.4 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23 เพราะเงินกู้ระยะยาวลดลง 
102.0 ล้านบาท เป็นผลจากการชำาระคืนเงินกู้ แม้เงินกู้ระยะสั้น
จะเพิ่มขึ้น 222.0 ล้านบาท เพราะสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 116.5 
ล้านบาท เป็นผลจากการเลื่อนส่งมอบสินค้ามูลค่ากว่า 180 ล้าน
บาทให้ลูกค้าไปเป็นต้นปี 2561 และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 58.2 
ล้านบาท ทั้งนี้เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นได้ปรับตัวลดลง
จาก 3.9% ในปี 2559 เป็น 3.5% ในปี 2560 อีกทั้งดอกเบี้ยเงิน
กู้ระยะสั้นก็ตำ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
   บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้า 0.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1 เป็นผลจากกำาไรที่ลดลง 
และในปีนี้บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทซึ่งได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนมียอดขายของสินค้าจำานวนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรสำาหรับปี
   บริษัทมีกำาไรสำาหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 61.1 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้า 13.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 18 เป็นผล
จากกำาไรเบื้องต้นจากการขายและให้บริการรวมรายได้อื่นลดลง 
39.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5 ซ่ึงสำาเหตุใหญ่มาจากยอดขาย
ที่ลดลงแม้อัตรากำาไรเบื้องต้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 28.3% ในปี 
2559 เป็น 31.4% ในปี 2560 ก็ตาม ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายลดลง 26.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 3 ซึ่งสาเหตุใหญ่เป็นผลจากคาใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่า
ใช้จ่ายอื่นส่วนใหญ่ได้ปรับตัวลดลง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้
ปรับตัวลดลง แต่มีภาษีเงินผได้นิติบุคคลลลดลงเพียง 0.2 ล้านบาท
เพราะในปีนี้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน
มียอดขายของสินค้าจำานวนหนึ่งท่ีไม่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
   บริษัทมีกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
56.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.6 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 1 เป็นผลจากในปี 2560 บริษัทมีการขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานและมีภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเป็นเงิน 3.7 ล้านบาท และขาดทุนจากผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.7 ล้านบาท
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Revenue from Sale of Goods and Rendering of Services
   Total revenue from sale of goods and rendering of services 
was 2,553 million Bahts, decreased by 13% from a year earlier, 
was a result of the decrease of Project Sales Activity by 15%, 
the decrease of Wholesale/Retail Activity by 3% and the decrease 
of Export Sales Activity by 32%, the decrease due principally 
to the increased market competition, as a result the company 
had to offer new alternative LED products with lower unit prices 
in order to be able to compete in the marketplace, and the 
company had sold increased amount of “Turnkey Project” 
which had to include the prices of product and installation as 
well as the payment had to be made in accordance with the 
progress of work, therefore a large number of products which 
were under installation in late 2017, can only be realized as 
revenue in early 2018. As for the Project Sales Activity, the 
revenue was down by 15% to 1,715 million Bahts due to 31 
million Bahts of Turnkey Projects can only be realized in the 
first quarter of 2018, and approximately 180 million Bahts of 
projects were postponed to first quarter and second quarter 
of 2018. Wholesale/Retail Activity was 698 million Bahts, 
down by 3% due to the increased market competition and 
weaker consumer purchasing power. Export Sales Activity 
decreased by 32% to 139 million Bahts, due to in 2016 the 
company had sold appropriately 60 million Bahts of LED 
luminaries to a retail chain in Australia for replacement of 
existing products in order to save energy, but the retail 
chain had delayed the investment in 2017, also the business 
expansion into Vietnam, Malaysia and Indonesia had been slow 
resulted from the delayed establishment of the Subsidiary 
Company in Vietnam as well as the delayed establishment 
of the Representative Offices in Malaysia and Indonesia.

Other Income
   Other income was 16.8 million Bahts, decreased by 8.9 
million Bahts from a year earlier, or decreased by 35% 
because in 2016, the company had received 8.3 million 
Bahts compensation from a construction contractor for the 
maintenance of factory and warehouse buildings. When the 
above-mentioned one time income is excluded, other income 
was decreased by 0.6 million Bahts due essentially to the 
exchange gain and loss.

Cost of Sale of Goods and Rendering of Services
   Total cost of sale of goods and rendering of services was 
1,751.8 million Bahts, decreased by 2% from a year earlier, 
was a result of the decrease of sales by 13%, and the ratio 
of cost of sales/revenue from sales had improved from 71.7% 
in 2016 to 68.6% in 2017.

Selling and Administrative Expenses
   Total selling and administrative expenses was 689.8 
million Bahts, decreased by 2% from a year earlier, was a 
result of the sales promotional expenses and most other 
expenses were decreased despite the annual salary adjustment 
was increased by approximately 4%.

Finance Cost
   Total finance cost was 45.9 million Bahts, decreased by 
13.4 million Bahts from a year earlier or decreased by 23%, 
because the long-term loans decreased by 102.0 million Bahts 
resulted from the repayment of loans in accordance with 
the loan agreement, despite the short-term borrowings had 
increased by 222.0 million Bahts due to the inventories 
increased by 116.5 million Bahts resulted from more than 
180 million Bahts of products were postponed to deliver to 
customers in early 2018, and the accounts receivable was 
increased by 58.2 million Bahts. In addition, the interest rate 
of short-term borrowings was decreased from 3.9% in 2016 
to 3.5% in 2017, and the interest rate of short-term borrowings 
was lower than that of long-term loans.

Income for The Year
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Income Tax Expenses
   Total income tax expenses was 20.6 million Bahts, decreased 
by 0.2 million Baht from a year earlier, or decreased by 1%, 
was a result of lower profit, and in 2017 a subsidiary company 
who has been granted investment privilege from BOI had sold 
a number of products that were exempted by the privilege.

Total Profit for The Year
   Total profit for the year attributable to Owners of the Company 
was 61.1 million Bahts, decreased by 13.0 million Bahts 
from a year earlier, or decreased by 18%, was a result of 
the gross profit from sales and services plus other income 
decreased by 59.2 million Bahts, or decreased by 5% due 
essentially to the reduced sales despite the gross profit 
margins had improved from 28.3% in 2016 to 31.4% in 2017, 
while the total expenses including interest expense decreased 
by 26.0 million Bahts, or decreased by 3% due mainly to the 
sales promotional expenses and most of other expenses had 
decreased, and the interest rates had also decreased, but 
income tax expenses had decreased only 0.2 million Bahts 
because in 2017 a subsidiary company who had been granted 
investment privilege from BOI had sold a number of products 
that were exempted by the privilege.

Total Comprehensive Income for the Year
   Total comprehensive income for the year attributable to 
Owners of the Company was 56.7 million Bahts, decreased 
by 0.6 million Bahts from a year earlier or decreased by 1% 
was a result of the losses on remeasurements of defined 
benefit plans plus the Income tax relating to items that will 
not be reclassified to profit or loss total amount of 3.7 million 
Bahts, and loss on exchange difference on translating foreign 
operations 0.7 million Bahts.
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Statements of Cash Flows 
งบกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
   บริษัทได้รับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานที่ยังไม่รวมการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดำาเนินงานรวมเป็นเงิน 227.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 41.8 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ16 เป็นผลจากการลดลงของเงินสดที่เกิดจากกำาไรประจำาปี 13.1ล้านบาท การลดลงจาก
ต้นทุนทางการเงิน 13.4 ล้านบาท การลดลงจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 9.2 ล้านบาท 
การลดลงจากขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 10.8 ล้านบาท แต่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำาหน่าย 1.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.6 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนจากอ่ืนๆ 0.8 ล้านบาท เม่ือรวมเงินสด
ที่ได้รับมาจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมดำาเนินงานรวมเป็นเงิน 42.4 ล้านบาท มีเงินสดลดลงจากปีก่อนหน้า 596.0 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 108 กระแสเงินสดที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำาเนินงานจำานวน 554.3 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดท่ีลดลงจากลูกหน้ีการค้า 163.2 ล้านบาท 
จากสินค้าคงเหลือ 219.0 ล้านบาท จากเจ้าหน้ีการค้า 126.5 ล้านบาท และอ่ืนๆอีก 45.6 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   บริษัทใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนรวมเป็นเงิน 62.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในจำานวนเงินสด 62.7 ล้านบาทที่ใช้ในกิจกรรมลงทุนนั้นเป็น
การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 59.5 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.7 ล้านบาท แต่มี
เงินสดที่ได้รับจากการขายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและมีดอกเบี้ยรับรวมเป็นเงิน 0.5 ล้านบาท   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   บริษัทได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 78.4 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ใช้
เงินจำานวน 482.9 ล้านบาทไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในจำานวนเงิน 78.4 ล้านบาทท่ีได้จากกิจกรรม
จัดหาเงินนั้น มาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 222.0 ล้านบาท จากเงินสด
รับหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ 76.0 บาท และอื่นๆ 0.1 ล้านบาท แต่จ่ายเงินสดเพื่อชำาระคืนเงินกู้
ยืมระยะยาว 102.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 68.4 ล้านบาท จ่ายต้นทุนทางการเงิน 
46.1 ล้านบาท และอื่นๆ 3.2 ล้านบาท
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Explanation and Analysis from Management / คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

Statements of Cash Flows
Cash Flows from Operating Activities

   The company received net cash from operating activities before change in the operating 
assets and operating liabilities 227.7 million Bahts, decreased from a year earlier 41.8 million 
Bahts, or decreased by 16%, due essentially to the decrease of cash flows from the operating 
profit 13.1 million Bahts, from finance cost 13.4 million Bahts, from share-based payment 
9.2 million Bahts, from loss on inventory devaluation 10.8 million Bahts, but the increase of 
cash flows from depreciation and amortization 1.3 million Bahts, from bad and doubtful debts 
expenses 1.0 million Bahts, from employee benefit expenses 1.6 million Bahts and from others 
0.8 million Bahts. When add in the cash flows from change in operating assets and liabilities, 
total net cash flows used in the operating activities was 42.4 million Bahts, total cash was 
decreased by 596.0 million Bahts, or decreased by 108%. Total cash flows from change in 
operating assets and liabilities was 554.3 million Bahts was from change in trade accounts 
receivable 163.2 million Bahts, from change in inventories 219.0 million Bahts, from change 
in trade accounts payable 126.5 million Bahts, and from change in others 45.6 million Bahts.

Cash Flows from Investing Activities
    Total net cash used in investing activities was 62.7 million Bahts, increased from a year 
earlier 7 million Bahts, or increased by 13%. The total cash of 62.7 million Bahts were used 
for acquisition of plant and equipment 59.5 million Bahts, and for acquisition of intangible 
assets 3.7 million Bahts, but the company received cash from sale of plant and equipment 
and interest received 0.5 million Bahts.

Cash Flows from Financing Activities
     Total net cash received from financing activities was 78.4 million Bahts, as opposed to 
used in financing activities of 482.9 million Bahts a year earlier. The cash received from financing 
activities of 78.4 million Bahts were from the increase in bank overdrafts and short-term loans 
222.0 million Bahts, from proceeds from exercise of warrants 76.0 million Bahts and from 
other 0.1 million Bahts, but the company used cash in repayment of long-term borrowings 
102.0 million Bahts, dividends paid to shareholders 68.4 million Bahts, financial costs paid 
46.1 million Bahts and others 3.2 million Bahts.



บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

งบการเงินสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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บทนำา

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ถือเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่กรรมการและ
พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งได้ปรับปรุงและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างสมำ่าเสมอและจะปรับปรุงรายละเอียดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 นับต้ังแต่บริษัทฯ ได้เร่ิมก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2536 บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดม่ันในคุณธรรม เพราะมีความเช่ือม่ันว่าการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม 
และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดีท่ีสังคมท่ัวไปยอมรับ จะช่วยให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง 
มั่นคง และยั่งยืน
 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย 
และอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี สนับสนุนหลักการการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และให้ความสำาคัญ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้กล่าวอย่างกว้างๆถึงนโยบายและหลักปฏิบัติที่พึง
มีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นกรรมการและพนักงาน
ทุกคนจะต้องใช้ดุลยพินิจและจิตสำานึกที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์
    L&E เป็นผู้นำาธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ดำาเนินธุรกิจในด้านนี้อย่างครบวงจร

ปรัชญาองค์กร
    ยึดมั่นในความเป็นธรรม
    ใส่ใจในคุณภาพ
    ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
    ร่วมกันทำางานเป็นทีม

พันธกิจ
    มีสินค้าแสงสว่างต่างๆ ท่ีหลากหลายและครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
    มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุม สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
    มีบริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด
    มีโรงงานและห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ๆ ป้อนตลาดได้
    อย่างต่อเนื่อง
    มีศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่มุ่งคิดค้น พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองตลาดในเชิงรุก 
    พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
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2. นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนที่ไม่ถูกต้อง และปฏิบัติงานในกรอบของกฏหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง กรณีมีความจำาเป็นต้องทำารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ ให้กระทำารายการนั้นเสมือนการทำารายการกับบุคคลนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วน
ได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. รายการที่เกี่ยวโยงต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีกรรมการ
ตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการท่ีเก่ียวโยงใด กรรมการตรวจสอบท่านน้ันต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
รายการเกี่ยวโยงนั้น
3. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่นทำาธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
หรือทำาธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ เป็นต้น
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ

3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณ ดำารงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
3) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำากับดูแล
กิจการที่บริษัทฯกำาหนดขึ้น และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ
กฏหมายต่อหน่วยงานนั้นๆ
4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมมีเรื่องที่จะพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้น
ต้องออกจากห้องประชุมและงดหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อความโปร่งใสในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ไม่นำาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
6) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพ หรือ
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรไปแล้ว
7) ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นกรรมการ
8) ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
9) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
10) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฏหมาย
11) การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการปฏิบัติเก่ียวกับการได้มาหรือ
การจำาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547  
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4. จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อพนักงาน

 บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำางาน บริษัทฯมีนโยบายให้ผลตอบ
แทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง
1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3) จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำาเนินไปด้วยความราบรื่น
4) ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสมำ่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำางานของพนักงาน
6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ ์
ทีเป็นจริง
8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงาน
ตามความเหมาะสม
11) ส่งเสริมให้พนักงานทำางานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำาหรับการประชุมหารือของแต่ละ
ทีมงาน
12) ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
13) มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรัปช่ัน หรือเหตุการณ์
ที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอ
แนะ (ตามนโนบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน/หัวข้อการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ) ท่ีบริษัทฯกำาหนดไว้
14) ให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของและทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัยต่างๆตามความเหมาะสม
15) บริษัทฯยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมให้กรรมการและ
พนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางการ
เงินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง 

่
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5. จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
 5.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฏหมาย
รวมถึงกรอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อ
เนื่องและมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งและผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนยึดหลักปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
2. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
3. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นและตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำารายงานการประชุมที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน
5. ให้กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังความคิดเห็นและตอบคำาถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง
6. อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำาคัญ
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นควรเสนอชื่อ
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติพร้อมหนังสือให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อและ
ส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการบริษัทจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้
ถือหุ้น คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
11. ห้ามกรรมการหรือพนักงานทุกคนใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม  
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 5.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำาเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบาย
จัดหาสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆที่หลากหลายและครบครันเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าด้านไฟฟ้าแสง
สว่างทุกชนิดได้จากบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทฯมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดวางเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างและ
เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ
1. ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ได้เสนอลูกค้า
2. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำาหนด หากมีอุปสรรคทำาให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่กำาหนด ให้รีบ
แจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
3. ขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสค้ากำาไรเกินควร
4. ให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ
5. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสินค้าและบริการที่ถูกต้อง พอเพียง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง
6. ให้คำาแนะนำาในการใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้อง
7. ให้การรับประกันสินค้าและบริการในเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
8. จัดระบบให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ
9. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ
10. ให้เกียรติแก่ลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ

 5.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดที่ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
3. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมถึงบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้อง
การของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
6. ห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้า
7. รักษาความลับของคู่ค้า และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ   
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 5.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทัน
ต่อเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดที่ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
2. รายงานฐานะทางการเงินที่เป็นจริงและถูกต้อง

 5.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไป
ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ
1. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
2. ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ
3. หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่งขัน

 5.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบายให้ความร่วม
มือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชี
อิสระในการตรวจสอบ
1. บันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้ผู้สอบบัญชีอิสระสามารถตรวจสอบได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
3. อำานวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ 
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6. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นฉบับนี้อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.lighting.co.th

บทนำา
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และปรัชญาองค์กรท่ีว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ 
ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทางานเป็นทีม” บริษัทฯต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึง
ภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์
• เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• เพื่อกำาหนดกฏเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคล

อื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด 
(มหาชน) ฝ่าฝืนกฏหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกำาหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำากับ
ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

คำานิยาม
การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้
คำาม่ันสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ (เช่น เงิน ของกำานัล เงินให้กู้ยืม 
รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำาอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิด
กฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำานาจท่ีได้มาโดยตำาแหน่ง หน้าท่ี และ/หรือการใช้ข้อมูล
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำาการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/
หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดย
มิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำาใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจรรยา
บรรณ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

ขอบเขต
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำาเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำาในนามบริษัท
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้   
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำาหนดให้มี

ระบบที่ สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัท
ได้ตระหนักดี และให้ความสำาคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้        
- สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงาน
ของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
- กำากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าท่ีตาม 
กฏหมาย และจรรยาบรรณที่กำาหนดไว้

• ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดให้มีระบบ การส่งเสริม 
และการ สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมทั้งทบทวนความ เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำาหนดของกฏหมาย

• ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำานาจในการดำาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย และข้อ
กำาหนดของหน่วยงาน ที่เข้าไปกำากับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเสี่ยงจากการ คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

• เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย
นี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำาหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการ 
กระทำา ผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภาย
นอกองค์กร ซึ่งสอดรับกับปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ โปร่งใส 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
    บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
    และโปร่งใส และไม่กระทำาการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังแนว
    ปฏิบัติต่อไปนี้
 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียกหรือรับเงินรวมถึงผลประโยชน์ในรูป
    แบบอื่นจากลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน
 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณี
    นิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน
 3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทำาธุรกรรมกับบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
    และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเว้นแต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ
 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัด
    ซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
 5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้
    ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
    บุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน
 6) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
 7) บริษัทฯจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการ
    ปฏิบัติตามหน้าที่ 



Annual Report 2017
Lighting and Equipment Public Company Limited239

Codes of Conduct / คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร   
บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่กระทำาการใดๆเพื่อแสวงหาผล  

    ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
 1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงงานในธุรกิจของบริษัทฯ 
 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 2) จะดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฏระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการ
 เปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน
 3) บริษัทฯพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพ่ือร่วมกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ
 มิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 4) การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือ การมอบ
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำาเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและ
 ประเพณีปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและสามารถตรวจสอบได้
 5) บริษัทฯสนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร 
 เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและกระทาให้สังคมโดย
 รวมเสียหาย ทั้งไม่ใช่แนวทางการดำาเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 

• นโยบายสร้างจิตสำานึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
    บริษัทฯ ตระหนักและรำาลึกอยู่เสมอว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำาลายองค์กรและ
    สังคมโดยรวม จึงได้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
    โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามปรัชญาของบริษัทที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ 
    ซ่ือสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทางานเป็นทีม” บริษัทฯเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จน้ัน 
    ต้องอาศัยการทำางานท่ีทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ
    เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่ต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    จึงกำาหนดกรอบและนโยบายขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
    มีกระบวนการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำานึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และ
    กิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง การประชุมที่จะสอดแทรกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ในทุกๆครั้ง 
    เมื่อมีโอกาส

• นโยบายและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

    เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำา
    กับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอ
    แนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
    และแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฏหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
 - การพัฒนา / ฝึกอบรม
 - แก้ไข / ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
 - ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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• ช่องทางการรายงานที่กำาหนดเพื่อแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทาง E-mail ของ
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ     : auditcommittee@lighting.co.th หรือ
     - ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป  : preechat@lighting.co.th หรือ
     - ผู้จัดการสำานักผู้ตรวจสอบภายใน     : jareeyaj@lighting.co.th หรือ
     - เลขานุการบริษัท       : cs@lighting.co.th
     หรือ 539/2 อ.มหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

• การคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower Procedures) ของบริษัทฯ
    โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแหล่ง
    ที่มาของข้อมูลและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามกระบวนการที่บริษัทฯกำาหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรม
    การบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการ
    ให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำาให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บริษัทฯตระหนักถึงความจำาเป็นที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันเพื่อให้การต่อต้านทุจริตและ
    คอร์รัปชั่นมี ประสิทธิภาพและได้ผล บริษัทฯจึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
    ของภาคเอกชน ไทยใน การต่อต้านทุจริตกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
    2558 เพื่อแสดงออกถึงจุดยืน และการร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและเพื่อ
    เป็นการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของ บริษัทฯ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
พนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและทาความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆของบริษัทฯดังนี้ 
 1.) จรรยาบรรณธุรกิจ 
 2.) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 3.) คู่มือพนักงาน

การกำากับติดตามและสอบทาน
1.) คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำาทุกปีและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำากับและติดตามการนำานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำา
แนะนำาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆต้องดำาเนินการโดยเร็วที่สุด
2.) สำานักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้จะหารือผลการตรวจสอบ
รวมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม และจะรายงานให้ฝายบริหารและคณะกรรมการ
การตรวจสอบได้รับทราบต่อไป 



Annual Report 2017
Lighting and Equipment Public Company Limited241

Codes of Conduct / คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

7. นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร ที่ว่า 
“ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ร่วมกันทางานเป็นทีม” นอกจากนี้
บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อ
ว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโต
ได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน
    บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง
    อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำางาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
    ธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้
    เคียงกัน นอกจากน้ีบริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริงดังน้ี
 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
 2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 3) จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำาเนินไปด้วยความราบรื่น
 4) ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
 5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสมำ่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำางานของพนักงาน
 6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับ
 สถานการณ์ที่เป็นจริง
 8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
 9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอรวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้
 พนักงานตามความเหมาะสม
 11) ส่งเสริมให้พนักงานทำางานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำาหรับการประชุมหารือ
 ของแต่ละทีมงาน
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• นโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
    บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคม
    ให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และมีส่วนร่วม
    ในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุน
    ในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
 1) สำารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระ
 ทบในทางลบจากการดำาเนินการของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการ
 ดำาเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและ
 ทางอ้อม
 2) สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงาน
 ให้กับแรงงานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ
 3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน
 4) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการเกื้อหนุน
 สังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อ
 เนื่อง บริษัทฯ จึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 ของบริษัทฯ ก่อนส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ จะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำา
 เป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคโคมไฟให้โรงเรียน และ วัด เป็นต้น 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
    บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอก
    จากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมากเกินกว่าความจำาเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะ
    ทั้งทางนำ้า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าว
    จะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่าง
    คุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นหน้าท่ีร่วมกันของทุกคน้ี
 1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
 ประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
 2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงการลดปริมาณและ
 การบำาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการ
 ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท่ีไม่ก่อมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม เลือกใช้วัสดุท่ีสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้
 4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
 5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
 6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มี
 ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชน
 โดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงาน คำานึงและตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่
 จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน 
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8. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการทบทวนจรรยาบรรณขององค์กร

 บริษัทฯกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และพนักงานทุกคนจะต้องทราบ 
ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติที่กำาหนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

 ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน
ทราบเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีกรรมการหรือพนักงานกระทำาผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯในภาพรวมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่น สามารถส่งคำาร้องเรียน หรือความคิดเห็นไปให้เพื่อพิจารณา
หรือดำาเนินการต่อไป
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สารจากประธานกรรมการบริษัท

 ในฐานะที่บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้การกำา
กับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และได้รับการับรองให้เป็นสมาชิกโครงการ 
เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้จัดทำา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน”
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการ
ดำาเนินงานและ กำาหนดเป็นส่วนหน่ึงของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ อันจะเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ
และการเติบโต อย่างยั่งยืนสืบไป
 ในนามของประธานกรรมการบริษัท ขอให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท
ทุกท่านศึกษาทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับน้ี
อย่างเคร่งครัดเพ่ือร่วมกัน พัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรท่ีโปร่งใส ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อันเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนิน ธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป 

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน  
ประธานกรรมการ



 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นฉบับนี้อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.lighting.co.th

บทนำา 
 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และปรัชญาองค์กรที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม 
ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำางานเป็นทีม” บริษัทฯต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์
• เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• เพื่อกำาหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคล

อื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด 
(มหาชน) ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกำาหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำากับ
ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

คำานิยาม
 การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การ
ให้คำามั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำานัล เงินให้กู้
ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำาอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิด
กฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำานาจที่ได้มาโดยตำาแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูล
ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำาการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/
หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดย
มิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำาใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจรรยา
บรรณ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้

ขอบเขต
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำาเนินการหรือ
ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำาในนาม
บริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้    
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกาหนดให้มีระบบ

ที่ สนับสนุน การต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้
ตระหนักดี และให้ความสาคัญ ของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้        
- สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงาน
ของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
- กากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าที่
ตามกฎหมาย และจรรยาบรรณที่กาหนดไว้

• ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ การส่งเสริม 
และการสนับสนุน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด ของกฎหมาย

• ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวทางปฏิบัติ อานาจในการดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกากับ ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

• เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย
นี้ จะต้องรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้ตามนโยบายการแจ้ง
การกระทาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ   
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คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งสอดรับกับปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ 
โปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
 บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 และโปร่งใส และไม่กระทำาการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียกหรือรับเงินรวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบ
    อื่นจากลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน
 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญท่ีมีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยมท่ี
    บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน
 3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทำาธุรกรรมกับบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
   และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเว้นแต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ
 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัด
    ซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
 5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้
    ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
    บุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน
 6) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
 7) บริษัทฯจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการ
    ปฏิบัติตามหน้าที่ 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร
    บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่กระทำาการใดๆเพื่อแสวงหาผล
    ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
 1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงงานในธุรกิจของบริษัทฯ 
    ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 2) จะดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้ันตอนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือหลีกเล่ียงการเปิด
    ช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน
 3) บริษัทฯพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันปราบปรามการทุจริต
    ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 4) การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือ การมอบ
    ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำาเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและ
    ประเพณีปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและสามารถตรวจสอบได้
 5) บริษัทฯสนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร 
    เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและกระทำาให้สังคมโดย
    รวมเสียหาย ทั้งไม่ใช่แนวทางการดำาเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 
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• นโยบายสร้างจิตสำานึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
    บริษัทฯ ตระหนักและรำาลึกอยู่เสมอว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำาลายองค์กรและ
    สังคมโดยรวม จึงได้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ 
    โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามปรัชญาของบริษัทที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ 
    ซ่ือสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทางานเป็นทีม” บริษัทฯเช่ือว่าการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จน้ัน 
    ต้องอาศัยการทำางานท่ีทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ
    เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่ต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    จึงกำาหนดกรอบและนโยบายขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
    มีกระบวนการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำานึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และ
    กิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง การประชุมที่จะสอดแทรกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ในทุกๆครั้ง 
    เมื่อมีโอกาส

• นโยบายและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

    เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำา
    กับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอ
    แนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
    และแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฏหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
 - การพัฒนา / ฝึกอบรม
 - แก้ไข / ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
 - ตรวจสอบข้อเท็จจริง

• ช่องทางการรายงานที่กำาหนดเพื่อแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทาง E-mail ของ
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ     : auditcommittee@lighting.co.th หรือ
     - ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป  : preechat@lighting.co.th หรือ
     - ผู้จัดการสำานักผู้ตรวจสอบภายใน     : jareeyaj@lighting.co.th หรือ
     - เลขานุการบริษัท       : cs@lighting.co.th
     หรือ 539/2 อ.มหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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• การคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower Procedures) ของบริษัทฯ
    โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแหล่ง
    ที่มาของข้อมูลและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามกระบวนการที่บริษัทฯกำาหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรม
    การบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการ
    ให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำาให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    พนักงาน L&E ทุกคนสามารถทำาหน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ     
    เพื่อสร้าง ความโปร่งใส การกำากับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2559 L&E ประกาศ
    ใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ L&E และกลุ่ม L&E ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้
    รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
    รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำาเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) 
    เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private 
    Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ L&E เป็นสมาชิก
    แนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำา “แบบประเมิน
    ตนเองเกี่ยวกับมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) 
    เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และ ประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
    ของบริษัท โดย L&E ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เรียบร้อย แล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และ
    ในปัจจุบัน L&E ได้เริ่ม ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน 
    เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตาม

• นโยบายที่เกี่ยวข้อง
    พนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและทาความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆของบริษัทฯดังนี้ 
 1.) จรรยาบรรณธุรกิจ 
 2.) นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 3.) คู่มือพนักงาน 
 4.) นโยบายการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

• การกำากับติดตามและสอบทาน
    1.) ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง (Extended) (ระดับสูงสุด) : L&E ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้คู่ค้า 
 ตัวแทนจำาหน่าย เข้าร่วม โครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการ
 ทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป แสดงให้เห็น ว่า L&E มีการดำาเนินการตามนโยบายการ
 ต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม รวมถึงมีการผลักดันให้ ลูกค้า หรือตัวแทนใน
 การดำาเนินธุรกิจ คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมดำาเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วน 
 เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
    2.) สำานักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสมำ่าเสมอ 
 เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้จะหารือ
 ผลการตรวจสอบรวมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงาน
 ให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป
    3.) คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำาทุกปีและเสนอให้คณะกรรมการ
 บริษัทพิจารณา อนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำากับและติดตามการนานโยบายฉบับนี้
 ไปปฏิบัติและให้คำาแนะนำาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากต้องมีการปรับปรุงใดๆต้องดำาเนินการ
 โดยเร็วที่สุด
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นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร 
ที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ร่วมกันทางานเป็นทีม” 
นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพราะเราเชื่อว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต้สังคมและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัท
สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอโดยมีการกาหนดเป็นนโยบายต่างๆดังนี้
• นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน     

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำางาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะ
สมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและ
ลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังนี้         
1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์            
2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน  
3) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำาเนินไปด้วยความราบรื่น  
4) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา  
5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสมำ่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำางานของพนักงาน   
6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง     
7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริง           
8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม 
9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกาลังกายอย่างสมำ่าเสมอรวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้
พนักงานตามความเหมาะสม         
11) ส่งเสริมให้พนักงานทำางานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำาหรับการประชุมหารือ
ของแต่ละทีมงาน

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม     
บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
สังคมให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึง
การสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  
1) สำารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระ
ทบในทางลบจากการดำาเนินการของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการ
ดำาเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและ
ทางอ้อม            
2) สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงาน
ให้กับแรงงานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ
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3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน
4) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการเกื้อหนุน
สังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำาเนินไปได้อย่างต่อ
เนื่อง บริษัทฯจึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆบริษัทฯรวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯก่อนส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯจะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำาเป็น
และเหมาะสม เช่น การบริจาคโคมไฟให้โรงเรียน และ วัด เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมากเกินกว่าความจำาเป็น ยังก่อให้
เกิดมลภาวะทั้งทางนำ้า อากาศ ขยะ สารพิษฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลก
ร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น
หน้าที่ร่วมกันของทุกคน
1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็น
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงการลดปริมาณและ
การบำาบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้
4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนโดย
รอบที่ตั้งบริษัท และโรงงาน คำานึงและตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะ
ช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน 

ในปี 2560 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด 
โดยทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มีความ
ตระหนักถึงความสำาคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระบบ ISO 14001 เพื่อรักษา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้กำาหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

• นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
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บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ผู้ผลิตดวงโคมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี เสาไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างครบวงจร โดยผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้
1) บริษัทฯจะป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการของเสียรวมทั้งควบคุม
การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) บริษัทฯ จะปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การไม่ปล่อยนำ้าทิ้งเกิดจากการ
ผลิตลงแหล่งนำ้าธรรมชาติ
3) บริษัทฯจะปฏิบัติตามพันธสัญญา ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย และข้อกำาหนดอื่นๆ
4) บริษัทฯ จะทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5) การประชาสัมพันธ์การดำาเนินการด้านส่ิงแวดล้อม ให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้เก่ียวข้องให้ทราบโดยท่ัวกัน

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด ผู้ผลิตหลอดไฟและโคมไฟ LED คำานึงถึงความสำาคัญ
ในการปรับปรุงการดำาเนินตามระบบ ISO14001:2015 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดังนี้
1) ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม
2) เน้นการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4) ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม
5) การออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มี

• นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

• นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท โซลิดสเตท จำากัด
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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 8 November 2017. 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.  

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

Philosophy of L&E
    Uphold fairness
    Dedicate to quality
    Honest and Punctual
    Work together as a team.

Mission Statement of L&E 
    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 facilitate new products 
    development and innovation.
    Establish Lighting Innovation Center to proactively innovate and develop new products to meet 
    market requirement and establish a world class testing laboratory to facilitate new products 
    development and innovation. 

CODES OF CONDUCT
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2. 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. 

3. Ethics of the Board of Directors

 The Company intends for the board of directors, sub-committees and subsidiaries’ directors 
to perform their duties to operate with ethics, conduct or maintain their performance carefully, 
prudently and with honesty, to optimize the continuous and sustainable business operation of the 
company and stakeholders, as follows :
1) Directors, executives and staff shall comply with the laws, rules and regulations of the Stock 
Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.
2) Directors, executives and staff shall not avoid compliance with the applicable orders, rules and laws.
3) Directors, executives and staff shall co-operate with the company’ corporate governance unit and 
report about violation against order, rule and laws to the unit.
4) Duty performance shall be conducted with impartially i.e. in meetings when to discuss an issue 
the director who has conflict of interest shall leave the meeting room and shall refrain from participation 
in the issue decision.
5) To prohibit use a secret of organization that illegal and to forbid other secret Information of 
organization when you expire of business of the organization then.
6) Do not acquire the personal interests from being directors
7) Do not develop a binding which may contradict with duty afterward.
8) Do not create obligation that may conflict with their duties in the future
9) Do not receive anything or other benefit in conflict of the organization
10) Keep the confidentiality of corporate information, to prevent, that may cause damage to the 
organization or stakeholders, except in accordance with the law.
11) Acquisitions or disposition of Assets of the directors, their spouses and minor child, should be 
practice in accordance with the Notification of the Board of Governors of the SET title Practices 
regarding the Acquisition or Disposition of Assets of the Directors and Staff B.E. 2547. 



4. 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.
12) The Company shall listen to the employees’ opinions and suggestions based on their work 
   skills and experiences.
13) The Company shall provide channels for employees to file complaints in case they are treated 
   unfairly or inform offences against the law. The company shall have systematic and fair rectification 
   process and measures to protect the complainants.
14) The Company and its delegate shall support employees to use their political rights with neutrality.
15) The Company encourages the participation of employees in the suggestion and approach in 
performance and / or any agreement to the benefit of all parties and the relationship to work together 
with the good corporate culture together. As well as the unity within the organization.

Annual Report 2017
Lighting and Equipment Public Company Limited257

Codes of Conduct / คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ



5. Ethics to stakeholders
 5.1 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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 5.2 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.

 5.3 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 response 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. 
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 5.4 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.

 5.5 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.

 5.6 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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6. Anti-fraud and Anti-corruption Policy

 This anti-fraud and anti-corruption policy was approved by the Board of Directors on February 
22, 2017. The Board shall constantly review and update the policy to respond to the changing 
environment, and will disclose them in the company’s annual report, the repot Form 56-1, and on 
the company’s website: www.lighting.co.th

INTRODUCTION

  Lighting & Equipment Public Company Limited is committed to conducting its business 
with integrity and transparency as well as compliance with good practices in corporate governance. 
The Company is opposed to all forms of corruption as unethical behavior erodes free and fair 
competition, and impedes the economic and social development. The Anti-Corruption Policy 
(“this Policy”) is a supplement to the Company’s Code of Conduct and has been approved by 
the Board of Directors.

PURPOSE

• Lighting & Equipment Public Company Limited has Anti-corruption Policy. 
• This Policy is to provide guidance for the Company, its Employees as well as to any person 

acting on behalf of Lighting & Equipment Public Company Limited (e.g., third parties) concerning 
compliance with anti-corruption laws and to set out monitoring and review procedures to ensure 
compliance with this Policy.

DEFINITION

 Corruption means any types of bribery such as offering, promising, giving, accepting or 
soliciting of an advantage as an inducement (e.g. money, gifts, loans, rewards, fees, entertainments 
or other advantages) for an action which is illegal or unethical, as well as the abuse of entrusted 
power by using a title, responsibility and/or information derived from work performed for the company 
to do anything to render benefit to one’s self and/or other parties in order to directly and indirectly 
acquire money, assets or any other benefits not appropriate for the business or any illegitimate 
interest for oneself and/or other parties including any action found conflicting with the Code of 
Conduct practice unless the laws, rules, announcements, regulations and local customs or 
business practices have allowed so.
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SCOPE

 All Directors, Management and Staff (collectively known as the “Employees”) of the Company 
are prohibited from operating or accepting every type of corruption both in direct or indirect manner 
covering every business and related department in every country. 
 The Company expects all agents and other intermediaries associated with, or acting on 
behalf of, L&E to comply with this Policy.

ROLES AND RESPONSIBILITIES

• The Board of Directors has duties and responsibilities to consider and approve this Policy as 
well as determine an effective system to support Anti-Corruption act in order to ensure that 
the Employees of the Company can be aware of and realize how significance of the problem 

• of corruption may arise.
• The Audit Committee has duties and responsibilities as follows :-     

- To review the Company’s financial and accounting reports, internal control system, internal 
audit function and risk management relating to the risk of frauds so that such operations of the 
Company are concise, appropriate, effective, and conformed to generally accepted accounting 

• standard.             
- To oversee the Anti-Corruption Policy and its program to ensure compliance with legal and 
ethical obligations.

• CEO and the Management are responsible for determining Anti-Corruption system, promoting, 
and encouraging Anti-Corruption manner conveyed to all their staff and related parties. This 
also includes reconsideration on system or regulation in order to best adjust with business 

• changes, regulations, standards, and laws.
• Internal Auditors are responsible for auditing, assessment, and evaluations in business   

transactions whether they are accurate and complied with guidelines, approving authority, 
standards, laws, and policies in such monitored department in order to assure that the internal 
controls are sufficient and suitable for probable risk in corruption.

• The Employees must uphold this Policy when performing their duties. Anyone who discovers 
or suspects violations of this Policy must report them to a supervisor or through one of the 
channels established under the “Whistleblower Procedures” of the Company.  
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POLICIES AND GUIDELINES

 The Board of Directors has adopted the policy and operating procedures on anti-fraud and 
anti-corruption for both within and outside the organization. The policy and operating procedures 
are corresponding to the company’s philosophy on strong determination in operating business with 
integrity and transparency as per the following details:

Policy and Operating Procedures Regarding Anti-fraud and Anti-corruption within The Company

The company’s policy stipulated that all directors, management and employees must perform 
the duty with integrity and transparency, and shall not seek improper personal benefit or 
benefit for the connected persons as per the following guidelines :
1) Prohibit all directors, management and employees to ask or receive money or benefit in 
other forms from customers and business partners for personal benefit or benefit for the 
connected persons.
2) Prohibit all directors, management and employees to receive gift that has value exceeding 
the normal accepted practice.
3) Prohibit all directors, management and employees to conduct business transactions with 
the company for improper personal benefit or benefit for the connected persons, excepted 
that it is a normal transaction and the transaction is done at the market price.
4) Prohibit all directors, management and employees who have interest in any transaction of 
the company, involved in the purchase of the transaction.
5) All directors, management and employees have the duty and responsibility to safeguard and 
utilize the company’s properties for optimal benefit of the company, and shall not use the 
properties for personal benefit or benefit for the connected persons.
6) Prohibit all directors, management and employees utilize the company’s properties and time 
for personal benefit.
7) The company shall organize training for employees to promote integrity and responsibility 
in performing the duty.

Policy and Operating Procedures Regarding Anti-fraud and Anti-corruption outside The Company.

The company’s policy stipulated that all directors, management and employees shall not seek 
improper personal benefit, including offer illegal benefit or bribery to the government officers 
as per the following guidelines.
1) The company shall not support and offer bribery in any form to the government officers in 
order to secure business for the company directly or indirectly.
2) The company shall operate business in accordance with the laws and regulations, to prevent 
and avoid the demanding of bribery from government officers. 

-

-
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3) The company shall collaborate with public organizations in fighting fraud and corruption.
4) The relationship build up with outside persons in organizing party or dinner or offer the 
company’s products to outside persons must be done at a proper time and with appropriate 
reasons, verifiable and should not be extravagant.
5) The company shall promote to the management and employees the value and culture that 
offering bribery to government officers in order to secure business for the company is an unfair 
practice and will destroy the society at large, and is not the way for sustainable business.

Policy on Building Consciousness to Management and Employees in Refraining from Fraud 
and Corruptio

The company realizes that fraud and corruption will destroy the society at large, and has 
therefore asked the company’s management and employees to perform the duty with integrity 
and transparency, and are able to be verified, which is in line with the company’s philosophy, 
started that “ Uphold Fairness, Dedicate to Quality, Honest and Punctual, Work Together As 
a Team “. The company believes that business success should be a result of dedication, 
operating efficiency, innovation, offering products and services that required by customers, 
and should not depend on revenue arisen from the bribery. Therefore, the company has 
established the policy and operating procedures so that management and employees can use 
them as the operating guidelines. The building of anti-fraud and anti-corruption consciousness 
have been done through the operating manual, announcing board, website and the company’s 
internal activities. The company will also include the anti-fraud and anti-corruption campaign 
whenever it is appropriate.

Whistleblower Procedures

The Board of Directors had provided the opportunities for employees and stakeholders, having 
a channel for complaints and reporting illegal acts. The company secretary is serves as the 
complaints of corporate governance and business ethics of the company are as follows :

Complaints and suggestions channels 

1) Chairman of Audit Committee  e-mail auditcommittee@lighting.co.th      or
2) HR & Admin Director   e-mail preechat@lighting.co.th      or
3) Internal Audit Manager   e-mail jareeyaj@lighting.co.th       or
4) Company Secretary    e-mail cs@lighting.co.th       or 

-

-
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Or: 539/2 Metropolitan Tower 16-17 Fl. Sri-Ayudhya Road, Phayathai, Rajhathevee Bangkok 
10400

Measure to protect the complainant A complainant can select to undisclosed himself / herself 
if the complaint may introduce unsafely. However if discloses the process progress report and 
clarification can be made to him / her. Complaints shall be kept confidential / safety - concerned. 
The Company has set the measure to protect the complainers and / or informants and / 
or the peoples who cooperate to investigations against unfair acts such as position, job 
and workplace change, intimidation, working annoyance, dismissal etc. due to complaints.

The Participation on Anti-fraud and Anti-corruption Activities

The company realizes the need for various organizations to collaborate in fighting fraud and 
corruption so that the campaign will be efficient and effective. Therefore, the company has 
joined the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, coordinated 
by the Thai Institute of Directors Association on November 13, 2015, to demonstrate the 
company’s position and intention in fighting the corruption. The company has also established 
a clear procedure so that stakeholders can inform or send clues regarding fraud and corruption 
to the Chairman of The Audit Committee or the Human Resources and Administrative 
Director or the Internal Audit Manager, or the Company Secretary. The information and the 
investigation process will be kept in confidential and the finding will be reported to the Board 
of Directors for consideration and action.

Implementation and Enforcement

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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Policy and Operating Guidelines on Employees and Internal Society Development

The company believes that employees are the most valuable resource of the company, and 
has policy to encourage every employee to develop his/her skill and knowledge constantly. 
The company shall pay fair and reasonable remuneration to the employees, by comparing 
the remuneration paid by other companies with similar size and similar nature of business. In 
addition, the company shall provide sufficient welfare in line with the circumstances :
1) Treat employees politely, respect the individual right and human dignity of the employees.
2) Provide safety environment for the life and properties of the employees.
3) Prepare operating manual to enable employees to work smoothly.
4) Strictly comply with the laws and relevant regulations.
5) Organize training constantly to improve skill and knowledge of the employees.
6) Encourage employees for further education in the field related to their jobs.
7) Provide fair and reasonable remuneration as well as sufficient welfare in line with the circumstances.
8) Appoint and transfer as well as reward and punish employees with fairness.
9) Provide opportunities for employees to express idea and recommendation on matter that 
are beneficial to the company.
10) Encourage employees to play sports and have regular exercise, as well as provide sport 
equipment as appropriate.
11) encourage employees to work as a team, and provide sufficient conference room for the 
activities.

Policy and Operating Guidelines on Community and Social Development

The company believes that strong community that have sustainable development is crucial 
to the success of the pleasant community that people love to live in. Therefore, the company 
has policy to support social activities and involve in the activities to strengthen the community, 
and refrain from creating pollution in every forms, as well as to support the improvement of 
neighboring communities :
1) Investigate the social and neighboring communities near the company, whether there is 
any negative impact caused by the company’s operations. If so, find a proper solution to 
solve the problem so that it will not cause damages to the communities directly or indirectly. 

-

-

7. Social and Environmental Policy

 Lighting & Equipment Public Company Limited has strong determination to operate the 
business adhering to the company’s philosophy, stating that “Uphold Fairness, Dedicate to Quality, 
Honest and Punctual, Work Together As a Team.” In addition, the company shall pay attention to 
the social and neighboring communities, as well as to help conserve the environment, because 
the company believes that doing business under peaceful society and favorable environment will 
help the company grow the business with stability and sustainability.
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2) Support activities related to the development of the social and communities, and give 
special attention to the employment of workers in the neighboring communities in order to 
create jobs and generate income for the communities.
3) Collaborate with the communities to conserve the environment in the communities, so that 
the communities is clean and safe for dwelling.
4) Support and involve in the public benefit activities. The company believes that a good 
social support program should have interaction between the givers and the receivers so that 
the program can proceed smoothly and sustainably. The company has therefore provided 
support and contribution to the communities in the neighborhood and the communities that 
related to the company’s business as the priority, and will provide appropriate support and 
contribution to the communities further away, such as the donation of lighting luminaires to 
school and temple, etc.

Policy and Operating Guidelines Regarding Doing Business under The Environmental Standards.

The company realizes that the increase of world population, coupled with the world economic 
growth, not only is the cause of the unnecessary over consumption of the natural resources, 
but also the cause of water and air pollution, as well as the garbage and toxin, etc.,and resulted 
in global warming phenomenon. The global warming will impact the humanity as well as the 
ecosystem. Therefore, the company has policy to support and promote the efficient utilization 
or natural resources, and proper management of the environment. The company considers 
that environment conservation is the duty and responsibility of everyone :
1) Establish an appropriate environmental management system, as well as to study the environmental 
issues in order to minimize the impact.
2) Utilize technology and production process that meet environmental standards, as well as 
to reduce and have proper pollution treatment before releasing them back in to the nature.
3) Use the natural resources efficiently and apply effective energy saving measures, as well 
as promote the use of environmental friendly and reusable raw materials.
4) Encourage customers to be aware of the environmental precaution when using the company’s 
products and services.
5) Provide education and training to the employees regarding the environment, safety and 
healthcare issues.
6) Establish emergency plan to deal with possible and unexpected environmental problems, as 
well as the reporting process to relevant authorities immediately when the incident is happen.
7) Encourage stakeholders of the company, including customers, business partners, employees 
and communities in the neighborhood of the company and its manufacturing factories aware 
of the important of the environment issues, and provide support in conserving the environment 
in order to have a sustainable development in every aspect. 

-
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8. 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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Anti-corruption Policy

Message from the Chairman of the Board

 As a public listed company compliant to the rules and regulations set by the Stock Exchange 
of Thailand and the Securities and Exchange Commission to promote transparency and integrity 
of business conduct, Lighting & Equipment Public Company Limited joined the Collective Action 
Coalition against Corruption (“CAC”) and developed the Anti-Corruption Policy. The document sets 
the framework for all employees and stakeholders to carry out sound business practices as part 
of Code of Conduct, which serves as a foundation to conduct business and achieve sustainable 
growth. As the Chairman of the Board, I would like the Board of Directors, company executives 
and employees to study and enact the principles and measures on anti-corruption with utmost 
conformity. Together we can promote Lighting & Equipment Public Company Limited as a transparent 
and trustworthy company to all stakeholders and enable us to grow our business sustainably. 

Mr. Yong Suptuaychone
Chairman
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This Anti-corruption policy was approved by the Board of Directors on February 21, 2018. The 
Board shall constantly review and update the policy to respond to the changing environment, and 
will disclose them in the company’s annual report, the repot Form 56-1, and on the company’s 
website : www.lighting.co.th

INTRODUCTION

 Lighting & Equipment Public Company Limited is committed to conducting its business with 
integrity and transparency as well as compliance with good practices in corporate governance. 
The Company is opposed to all forms of corruption as unethical behavior erodes free and fair 
competition, and impedes the economic and social development.

 The Anti-Corruption Policy (“this Policy”) is a supplement to the Company’s Code of Conduct 
and has been approved by the Board of Directors.

PURPOSE

• Lighting & Equipment Public Company Limited has Anti-corruption Policy.
• This Policy is to provide guidance for the Company, its Employees as well as to any person 

acting on behalf of Lighting & Equipment Public Company Limited (e.g., third parties) concerning 
compliance with anti-corruption laws and to set out monitoring and review procedures to ensure 
compliance with this Policy.

DEFINITION

Corruption means any types of bribery such as offering, promising, giving, accepting or soliciting of 
an advantage as an inducement (e.g. money, gifts, loans, rewards, fees, entertainments or other 
advantages) for an action which is illegal or unethical, as well as the abuse of entrusted power by 
using a title, responsibility and/or information derived from work performed for the company to do 
anything to render benefit to one’s self and/or other parties in order to directly and indirectly acquire 
money, assets or any other benefits not appropriate for the business or any illegitimate interest 
for oneself and/or other parties including any action found conflicting with the Code of Conduct 
practice unless the laws, rules, announcements, regulations and local customs or business 
practices have allowed so. 
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SCOPE

 All Directors, Management and Staff (collectively known as the “Employees”) of the Company 
are prohibited from operating or accepting every type of corruption both in direct or indirect manner 
covering every business and related department in every country.

ROLES AND RESPONSIBILITIES 

POLICIES AND GUIDELINES

 The Board of Directors has adopted the policy and operating procedures on anti-fraud and 
anti-corruption for both within and outside the organization. The policy and operating procedures 
are corresponding to the company’s philosophy on strong determination in operating business with 
integrity and transparency as per the following details :

The Board of Directors has duties and responsibilities to consider and approve this Policy as 
well as determine an effective system to support Anti-Corruption act in order to ensure that 
the Employees of the Company can be aware of and realize how significance of the problem 
of corruption may arise.
The Audit Committee has duties and responsibilities as follows :- 
- To review the Company’s financial and accounting reports, internal control system, internal 
audit function and risk management relating to the risk of frauds so that such operations 
of the Company are concise, appropriate, effective, and conformed to generally accepted 
accounting standard.
- To oversee the Anti-Corruption Policy and its program to ensure compliance with legal and 
ethical obligations
CEO and the Management are responsible for determining Anti-Corruption system, promoting, 
and encouraging Anti-Corruption manner conveyed to all their staff and related parties. This 
also includes reconsideration on system or regulation in order to best adjust with business 
changes, regulations, standards, and laws. 
Internal Auditors are responsible for auditing, assessment, and evaluations in business 
transactions whether they are accurate and complied with guidelines, approving authority, 
standards, laws, and policies in such monitored department in order to assure that the internal 
controls are sufficient and suitable for probable risk in corruption.
The Employees must uphold this Policy when performing their duties. Anyone who discovers 
or suspects violations of this Policy must report them to a supervisor or through one of the 
channels established under the “Whistleblower Procedures” of the Company.  

-

-

-

-

-
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Policy and Operating Procedures Regarding Anti-fraud and Anti-corruption within The Company

The company’s policy stipulated that all directors, management and employees must perform 
the duty with integrity and transparency, and shall not seek improper personal benefit or 
benefit for the connected persons as per the following guidelines :
1) Prohibit all directors, management and employees to ask or receive money or benefit in 
other forms from customers and business partners for personal benefit or benefit for the 
connected persons.
2) Prohibit all directors, management and employees to receive gift that has value exceeding 
the normal accepted practice.
3) Prohibit all directors, management and employees to conduct business transactions with 
the company for improper personal benefit or benefit for the connected persons, excepted 
that it is a normal transaction and the transaction is done at the market price.
4) Prohibit all directors, management and employees who have interest in any transaction of 
the company, involved in the purchase of the transaction.
5) All directors, management and employees have the duty and responsibility to safeguard and 
utilize the company’s properties for optimal benefit of the company, and shall not use the 
properties for personal benefit or benefit for the connected persons.
6) Prohibit all directors, management and employees utilize the company’s properties and time 
for personal benefit.
7) The company shall organize training for employees to promote integrity and responsibility 
in performing the duty.

Policy and Operating Procedures Regarding Anti-fraud and Anti-corruption outside The Company.

The company’s policy stipulated that all directors, management and employees shall not seek 
improper personal benefit, including offer illegal benefit or bribery to the government officers 
as per the following guidelines.
1) The company shall not support and offer bribery in any form to the government officers in 
order to secure business for the company directly or indirectly.
2) The company shall operate business in accordance with the laws and regulations, to prevent 
and avoid the demanding of bribery from government officers.
3) The company shall collaborate with public organizations in fighting fraud and corruption.
4) The relationship build up with outside persons in organizing party or dinner or offer the 
company’s products to outside persons must be done at a proper time and with appropriate 
reasons, verifiable and should not be extravagant.
5) The company shall promote to the management and employees the value and culture that 
offering bribery to government officers in order to secure business for the company is an unfair 
practice and will destroy the society at large, and is not the way for sustainable business. 

-

-
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Policy on Building Consciousness to Management and Employees in Refraining from Fraud 
and Corruption
The company realizes that fraud and corruption will destroy the society at large, and has 
therefore asked the company’s management and employees to perform the duty with integrity 
and transparency, and are able to be verified, which is in line with the company’s philosophy, 
started that “ Uphold Fairness, Dedicate to Quality, Honest and Punctual, Work Together As 
a Team “. The company believes that business success should be a result of dedication, 
operating efficiency, innovation, offering products and services that required by customers, 
and should not depend on revenue arisen from the bribery. Therefore, the company has 
established the policy and operating procedures so that management and employees can use 
them as the operating guidelines. The building of anti-fraud and anti-corruption consciousness 
have been done through the operating manual, announcing board, website and the company’s 
internal activities. The company will also include the anti-fraud and anti-corruption campaign 
whenever it is appropriate.

Whistleblower Procedures
The Board of Directors had provided the opportunities for employees and stakeholders, having 
a channel for complaints and reporting illegal acts. The company secretary is serves as the 
complaints of corporate governance and business ethics of the company are as follows :

Complaints and suggestions channels 

1) Chairman of Audit Committee  e-mail auditcommittee@lighting.co.th      or
2) HR & Admin Director   e-mail preechat@lighting.co.th      or
3) Internal Audit Manager   e-mail jareeyaj@lighting.co.th       or
4) Company Secretary    e-mail cs@lighting.co.th       or

Or: 539/2 Metropolitan Tower 16-17 Fl. Sri-Ayudhya Road, Phayathai, Rajhathevee Bangkok 
10400

Measure to protect the complainant A complainant can select to undisclosed himself / herself 
if the complaint may introduce unsafely. However if discloses the process progress report and 
clarification can be made to him / her. Complaints shall be kept confidential / safety - concerned. 
The Company has set the measure to protect the complainers and / or informants and 
/ or the peoples who cooperate to investigations against unfair acts such as position, 
job and workplace change, intimidation, working annoyance, dismissal etc. due to com-
plaints. 

-

-
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The Participation on Anti-fraud and Anti-corruption Activities

The company realizes the need for various organizations to collaborate in fighting fraud and 
corruption so that the campaign will be efficient and effective. Therefore, the company has 
joined the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, coordinated 
by the Thai Institute of Directors Association on November 13, 2015, to demonstrate the 
company’s position and intention in fighting the corruption. The company has also established 
a clear procedure so that stakeholders can inform or send clues regarding fraud and corruption 
to the Chairman of The Audit Committee or the Human Resources and Administrative 
Director or the Internal Audit Manager, or the Company Secretary. The information and the 
investigation process will be kept in confidential and the finding will be reported to the Board 
of Directors for consideration and action.

Implementation and Enforcement

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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Social and Environmental Policy

Policy and Operating Guidelines on Employees and Internal Society Development

The company believes that employees are the most valuable resource of the company, and 
has policy to encourage every employee to develop his/her skill and knowledge constantly. 
The company shall pay fair and reasonable remuneration to the employees, by comparing 
the remuneration paid by other companies with similar size and similar nature of business. In 
addition, the company shall provide sufficient welfare in line with the circumstances :
1) Treat employees politely, respect the individual right and human dignity of the employees.
2) Provide safety environment for the life and properties of the employees.
3) Prepare operating manual to enable employees to work smoothly.
4) Strictly comply with the laws and relevant regulations.
5) Organize training constantly to improve skill and knowledge of the employees.
6) Encourage employees for further education in the field related to their jobs.
7) Provide fair and reasonable remuneration as well as sufficient welfare in line with the circumstances.
8) Appoint and transfer as well as reward and punish employees with fairness.
9) Provide opportunities for employees to express idea and recommendation on matter that 
are beneficial to the company.
10) Encourage employees to play sports and have regular exercise, as well as provide sport 
equipment as appropriate.
11) encourage employees to work as a team, and provide sufficient conference room for the 
activities.

Policy and Operating Guidelines on Community and Social Development

The company believes that strong community that have sustainable development is crucial 
to the success of the pleasant community that people love to live in. Therefore, the company 
has policy to support social activities and involve in the activities to strengthen the community, 
and refrain from creating pollution in every forms, as well as to support the improvement of 
neighboring communities :
1) Investigate the social and neighboring communities near the company, whether there is 
any negative impact caused by the company’s operations. If so, find a proper solution to 
solve the problem so that it will not cause damages to the communities directly or indirectly. 

-

-

 Lighting & Equipment Public Company Limited has strong determination to operate the 
business adhering to the company’s philosophy, stating that “Uphold Fairness, Dedicate to Quality, 
Honest and Punctual, Work Together As a Team.” In addition, the company shall pay attention to 
the social and neighboring communities, as well as to help conserve the environment, because 
the company believes that doing business under peaceful society and favorable environment will 
help the company grow the business with stability and sustainability.
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2) Support activities related to the development of the social and communities, and give 
special attention to the employment of workers in the neighboring communities in order to 
create jobs and generate income for the communities.
3) Collaborate with the communities to conserve the environment in the communities, so that 
the communities is clean and safe for dwelling.
4) Support and involve in the public benefit activities. The company believes that a good 
social support program should have interaction between the givers and the receivers so that 
the program can proceed smoothly and sustainably. The company has therefore provided 
support and contribution to the communities in the neighborhood and the communities that 
related to the company’s business as the priority, and will provide appropriate support and 
contribution to the communities further away, such as the donation of lighting luminaires to 
school and temple, etc.

Policy and Operating Guidelines Regarding Doing Business under The Environmental Standards.

The company realizes that the increase of world population, coupled with the world economic 
growth, not only is the cause of the unnecessary over consumption of the natural resources, 
but also the cause of water and air pollution, as well as the garbage and toxin, etc.,and resulted 
in global warming phenomenon. The global warming will impact the humanity as well as the 
ecosystem. Therefore, the company has policy to support and promote the efficient utilization 
or natural resources, and proper management of the environment. The company considers 
that environment conservation is the duty and responsibility of everyone :
1) Establish an appropriate environmental management system, as well as to study the environmental 
issues in order to minimize the impact.
2) Utilize technology and production process that meet environmental standards, as well as 
to reduce and have proper pollution treatment before releasing them back in to the nature.
3) Use the natural resources efficiently and apply effective energy saving measures, as well 
as promote the use of environmental friendly and reusable raw materials.
4) Encourage customers to be aware of the environmental precaution when using the company’s 
products and services.
5) Provide education and training to the employees regarding the environment, safety and 
healthcare issues.
6) Establish emergency plan to deal with possible and unexpected environmental problems, as 
well as the reporting process to relevant authorities immediately when the incident is happen.
7) Encourage stakeholders of the company, including customers, business partners, employees 
and communities in the neighborhood of the company and its manufacturing factories aware 
of the important of the environment issues, and provide support in conserving the environment 
in order to have a sustainable development in every aspect. 

-
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8. 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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 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า การมีระบบกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วย
ให้บริษัทฯประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึง
ได้จัดทำาเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อประมวลนโยบายและข้อปฏิบัติหลักๆที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯจะใช้ยึดถือในการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทฯที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการดังกล่าวยังสอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ว่า
  ยึดมั่นในความเป็นธรรม
  ใส่ใจในคุณภาพ
  ซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลา
  ร่วมกันทำางานเป็นทีม

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า
“L&E เป็นผู้นำาธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ดำาเนินธุรกิจอย่างครบวงจร” 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ



Annual Report 2017
Lighting and Equipment Public Company Limited 282

Corporate governance policy / นโยบายกำากับดูแลกิจการ

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นโยบายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับ
บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 ซึ่งเทียบเคียงจากหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate 
Governance ปี 2004) คณะกรรมการบริษัทฯจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้ทัน
สมัยอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและจะเผย
แพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯคือ www.lighting.co.th

ความหมาย
 “เอกสารนโยบายที่ระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และอำานาจหน้าที่ (Authorities) ของคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ ในการกำาหนดทิศทางการบริหารจัดการ การควบคุมการดำาเนินงานขององค์กร”

วัตถุประสงค์
 คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ระบบกระบวนการจัดการนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่ง
สำาคัญในการผลักดันให้บริษัทประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และนำาพาให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต
อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนในระยะยาว จึงได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานขององค์กร ใช้ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฏระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
เพื่อยกระดับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติในระดับสากล

ประโยชน์ที่ได้รับ
• ก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีเหมือนกันภายในองค์กร
• เป็นโอกาสให้กรรมการและฝ่ายจัดการได้ปรึกษาหารือในการป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้ง
• ทำาให้คณะกรรมการมีแนวทางแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า
• ก่อให้เกิดการทำางานเป็นทีม (Teamwork) และการประสานงานที่ดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
• เป็นพื้นฐานที่ดีสำาหรับการออกนโนบายและระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร
• สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
2. นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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     หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำาหน้าท่ี
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นนอกจากจะสามารถ
ใช้สิทธิของตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถรับทราบผลการดำาเนินงาน นโยบายบริหารงาน และการ
เข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ 
www.lighting.co.th หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th เพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำาเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้แต่งตั้งให้
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ทำาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวม
ทั้งได้จัดตั้งสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Office) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
- การซื้อขายหรือโอนหุ้น
- การมีส่วนแบ่งในผลกำาไรของบริษัทฯ
- การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯอย่างเพียงพอ
- การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในเรื่องดังต่อไปนี้
• เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
• แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
• การจัดสรรเงินปันผล
• การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
• การเพิ่มทุนหรือลดทุน
• การอนุมัติรายการพิเศษ
• เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯตามที่กฎหมายกำาหนด

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 บริษัทฯกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำาเป็นตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
 1.2 บริษัทฯจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยจัด
ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบถ้วนแสดงรายละ
เอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯในทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
• ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
• เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 



ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
2. นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จัดทำา หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจาก ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.3 บริษัทฯมอบหมายให้บริษัทฯศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
1.4 บริษัทฯกำาหนดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
1.5 บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม (ไม่รวม
รายงานประจำาปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา พิจารณาวาระที่สำาคัญต่างๆ อย่างพอเพียง
1.6 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
รวมทั้งเสนอวาระการประชุมตลอดจนส่งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามหลักปฏิบัติและ
วิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงประกาศการให้สิทธิดังกล่าวผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.7 บริษัทฯเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทฯกำาหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำานึงถึงความสะดวก สิทธิ 
และความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้เปน็หลกั ในการลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุบรษัิทฯไดจ้ดัใหม้เีจา้หนา้ที ่
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอ เพื่ออำานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
2.2 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯจะกล่าวแนะนำาคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้า
ร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือ
หุ้น โดยประธานที่ประชุมจะทำาหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำาดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอ สำาหรับการนำาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ โดยไม่มีการ
เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯยังจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง
สำาหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมท้ังเปิดเผยคะแนนเสียง
ในทุกวาระ ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีบุคคลท่ีเป็นอิสระ 
เช่น ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯทำาหน้าที่ประธานในการตรวจนับคะแนนเสียง
2.3 ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ 
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2.4 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน สำาหรับ
วาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงเป็นต้นไป
2.5 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกคร้ัง ในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯได้แนบรายละเอียดและข้อมูลที่เพียง
พอเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา
2.6 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณา
2.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง บริษัทฯกำาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ
กำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซึ่งบริษัทฯได้แนบรายละเอียดเกี่ยว
กับผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งต้ัง รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีท่ีมีข้อมูลเพียง
พอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
2.8 ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทฯจะจัดให้การลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.9 บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังความคิดเห็นตลอดจนตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
2.10 บริษัทฯได้นำาระบบ E-Voting ท่ีได้พัฒนาข้ึนเองมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระการประชุม

3. การจัดทำารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทฯจะดำาเนินการจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียด
ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย์ และสำานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 บริษัทฯจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำาเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง
สมำา่เสมอ และทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
บริษัทฯยังได้นำาข้อมูลที่สำาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ รวมท้ังผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ
จะส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของบริษัทฯโดยเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้
บริษัทฯศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจาก
นี้บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม (ไม่รวมรายงาน
ประจำาปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่สำาคัญต่างๆ
1.2 บริษัทฯจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะไม่
เพ่ิมวาระท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำาคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
1.3 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทฯกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง
2.2 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าควรเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทฯกำาหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึง
ประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.3 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำาถามล่วง
หน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำาหนด โดยวาระการประชุม
ที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
• เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำานาจบริษัทฯจะดำาเนินการได้
• เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

กำากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
• เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
• เรื่องที่บริษัทฯได้ดำาเนินการแล้ว
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• เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
• เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็น

ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
• เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
    ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
2.4 บริษัทฯกำาหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วย
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษัทฯมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาข้อมูลภายใน 
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำาการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
3.2 บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯให้เลขานุการบริษัทฯทราบ เพื่อดำาเนินการรายงานให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำาหนด
3.3 บริษัทฯกำาหนดให้นำาการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่ถือครองโดยกรรมการและผู้
บริหารเปิดเผยในรายงานประจำาปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
พิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีการมีส่วนได้เสียมีนัย
สำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงด
เว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น
4.2 บริษัทฯกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำารายการดังกล่าวอย่างถูก
ต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯให้ความสำาคัญและคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม 
และชุมชนที่บริษัทฯดำาเนินธุรกิจ เป็นต้น เพราะเชื่อว่าการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้
เสียที่เหมาะสมและเป็นธรรม จะช่วยให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 ปรัชญาของบริษัทฯที่กล่าวไว้ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 
ร่วมกันทำางานเป็นทีม” สามารถสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯในเรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเป็น
อย่างดี บริษัทฯจะพิจารณาและทบทวนอย่างต่อเน่ืองและสมำา่เสมอเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ 
บริษัทฯได้จัดทำานโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้นำารายละ
เอียดต่างๆในคู่มือนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.lighting.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจ
อื่นๆสามารถอ่านและศึกษาได้สะดวก
 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ประกอบด้วย
 1. บทนำา
 2. นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ
 4. จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อพนักงาน
 5. จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
  5.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
  5.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
  5.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
  5.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
  5.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
  5.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
 6. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 7. นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการทบทวนจรรยาบรรณขององค์กร
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2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1 ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้สนใจอื่นๆนอกจากจะอ่านและศึกษารายละเอียดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้
เสียในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ยังสามารถอ่านและศึกษาการเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำาผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยา
บรรณธุรกิจ ให้แจ้งเบาะแสไปให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งทราบ
ตามที่อยู่บนเว็บไซต์หรือในรายงานประจำาปีของ บริษัทฯเพื่อตรวจสอบข้อมูลและหากพบว่าข้อมูลเป็นจริง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อดำาเนินการแก้ไขต่อไป บริษัทฯมีนโยบาย
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเต็มที่และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
2.2 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บริษัทฯปรับปรุงแก้ไขได้
ท่ีเลขานุการบริษัทฯตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏบนเว็บไซต์หรือในรายงานประจำาปีของบริษัทฯเพ่ือรวบรวมและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป
2.3 บริษัทฯมีนโยบายจัดทำารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยในรายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปรับทราบได้สะดวก

3. นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯได้กำาหนดแนวทางในการรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยได้จัดทำาคู่มือพนักงาน
ข้ึนเพ่ือให้พนักงานสามารถใช้ยึดถือปฏิบัติและกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลติดตามดูแลการใช้ข้อมูลดังกล่าวของพนักงานในเบื้องต้น สำาหรับข้อมูลด้านสารสนเทศ บริษัทฯได้
จัดทำานโยบายการควบคุมและจัดการระบบสารสนเทศแยกต่างหากเพื่อใช้ควบคุมและติดตามการใช้ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทฯอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้กำาหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและ
ผู้บริหารต่อบุคคลภายนอกไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
แจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เลขานุการบริษัทฯทราบทันทีเพื่อทารายงานส่งให้
สำานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อกำาหนดภายใน 3 วันหลังการทำาธุรกรรม
3.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการและพนักงานแสวงผลประโยชน์
ที่ไม่ชอบจากธุรกรรมของบริษัทฯ ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต
จากคู่ค้า รวมท้ังห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตแก่คู่ค้า บริษัทฯกำาหนด
ให้การดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ทำาธุรกรรมอำาพรางที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.3 นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษัทฯมีนโยบายไม่กระทำาการใดๆที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือเคร่ืองหมายการค้า รวมท้ังห้ามพนักงานนำาโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาใช้ในงานของบริษัทฯโดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ
3.4 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯมีนโยบายดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม้ว่าอาจ
เกิดมามีฐานะไม่เท่ากัน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน
ด้วยความเคารพและสุภาพโดยไม่คำานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และอายุ บริษัทฯมีนโยบายว่าจ้างบุคคล
ทุพพลภาพเข้าทางานในบริษัทฯโดยจัดให้ทำางานในตำาแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีมีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีตรงกับความเป็นจริง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
และโปร่งใส ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆดังต่อไปนี้
 - ผ่านระบบข่าวของของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รายงานประจำาปี (แบบ 56-2)
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
 - เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - การประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนในโอกาสที่เหมาะสม
 - การประชุมเพ่ือแถลงข้อมูลผลการดาเนินงานในกิจกรรม The Opportunity Day และประชาสัมพันธ์
   ผ่านสื่ออื่นๆตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมถึงการนำาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจเข้าเยี่ยม
   ชมกิจการและโรงงานผลิตของบริษัทฯ
1.2 บริษัทฯได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น “โฆษก” ของบริษัทฯโดยมีกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศออกสู่สาธารณะ นอกจาก
นี้บริษัทฯยังได้จัดต้ังสำานักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขึ้นเพื่อให้บริการและสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯมีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆดังกล่าวเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯได้ตามความเหมาะสมและ
จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเฉพาะที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่
สำาคัญที่เปิดเผยต่อบุคคลกลุ่มต่างๆ มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
1.3 บริษัทฯกำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ได้แก่
 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 3. รายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 4. รายละเอียดคณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร/โครงสร้างการบริหาร
 5. กิจกรรมที่สำาคัญของบริษัทฯ
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 7. ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 8. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
 9. ปัจจัยความเสี่ยง
 10. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
 11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 12. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 14. งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีอิสระ
 15. นโยบายกำากับดูแลกิจการ
 16. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
 17. นโยบายและการดำาเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 18. นโยบายและการปฏิบัติ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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1.4 สำาหรับข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) นอกจากจะประกอบด้วย
ข้อมูลในแบบ 56-2 แล้ว ยังเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม
 1. การวิจัยและพัฒนา
 2. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
 3. โครงการในอนาคต
 4. ข้อพิพาททางกฎหมาย
 5. โครงสร้างเงินทุน
 6. โครงสร้างการจัดการ
 7. การควบคุมภายใน
 8. รายการระหว่างกัน
 9. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 บริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย
 1. อุดมการณ์หรือปรัชญาของบริษัทฯ
 2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 4. รายชื่อและรายละเอียดของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
 5. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
 6. โครงสร้างการถือหุ้น และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 7. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย
 8. นโยบายและการบริหารความเสี่ยง
 9. งบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานและงบการเงินประจำาปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
    บัญชีอิสระแล้ว
 10. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
 11. รายงานประจำาปีและแบบ 56-1 ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 12. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 13. นโยบายการควบคุมภายใน
 14. กฎบัตรของสำานักงานตรวจสอบภายใน
 15. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 16. กฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
 17. ข้อบังคับของบริษัทฯ
 18. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
 19. รายชื่อและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ลงทุนสัมพันธ์
 20. ข่าวสารและกิจกรรมที่สำาคัญของบริษัทฯ
 21. เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 22. นโยบายและการดำาเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 23. นโยบายและการปฏิบัติ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 
รอบคอบ และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน บริษัทฯกำาหนดให้
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ และพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯมีคณะกรรมการที่แข็งแกร่ง 
รวมท้ังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทฯไทย (IOD)เพ่ือให้เข้าใจบทบาท
สำาคัญในการกากับ ตรวจสอบ และประเมินการดำาเนินงานของบริษัทฯ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 3 คณะ รวมเป็น 4 คณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

บริษัทฯมีการกำาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสิน
ใจในเรื่องสำาคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันมีกรรมการรวม 11 คน
• คณะกรรมการบริษัทฯต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ตำ่่า

กว่า 3 คน
• คณะกรรมการบริษัทฯต้องมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
• ประธานกรรมการไม่ใช่คนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการบริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการโดยตำาแหน่ง
• คณะกรรมการมีเลขานุการบริษัทฯ ทำาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
• ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
• กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ และการเป็น

กรรมการจะเป็นกี่วาระก็ได้โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• กรรมการบริษัทฯต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทฯมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในบริษัทฯอื่นดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ
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• ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจ
อย่างเดียวกันและดำาเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือ

    หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
• กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำาเนิน
    ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ รวมท้ังอุทิศเวลาและความพยายาม
    ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
• กรรมการบริษัทฯต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทฯต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายหรือข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการ
• กรรมการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการบริหารต้องเป็น

ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัทฯตาม
กฎหมายหรือข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทฯที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ มีประสบการณ์ หรือมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ
ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการตามกฎหมาย หรือข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ

• กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความ
อิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดนิยามกรรมการ
อิสระเท่ากับข้อกำาหนดขั้นตำ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ 

1.3 กรรมการอิสระ
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือ
เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
 3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ
และธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทฯที่เกี่ยวข้องอื่นใด
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
 4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำานาจ
ควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมหรือผู้ถือรายใหญ่
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 5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำาการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
 6. กรรมการอิสระจะต้องทำาหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่
เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
 7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งต้ัง
 8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
 9. บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งตามวาระได้ไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ
อาจพิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องต่อไป หากเห็นว่าการให้ดำารงตำา
แหน่งดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปมีความจำาเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรื่องและนำาเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กำาหนด

2.1 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน และกรรมการบริหารอื่นทั้งหมด
เป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดของขอบเขตหน้าที่ต่อไปนี้
• มีอำานาจอนุมัติการชำาระเงินหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้คำ้าประกันการชำาระเงินเพื่อทำาธุรกรรม

ตามปกติของบริษัทฯภายใต้วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
• มีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตำาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
• มีอำานาจจัดทำา กำาหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการ

เลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
• กำาหนดแผนธุรกิจและอำานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณประจำาปี และ ดำาเนินงานตามแผน

ธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การมอบอานาจดังกล่าวให้แก่

คณะกรรมการนั้น กำาหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำาหนด) กับ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น 
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐาน
ของงบการเงินซึ่งจำาเป็นต้องมีในการทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 
ต้องมีความรู้ ความชำานาญ ทางด้านบัญชี หรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
• สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำาปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวข้องของบริษัทฯอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ
• สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับผู้

สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำาคัญ

• พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

• จัดทำารายงานผลการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีขอ
งบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.3 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน 
สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนต้องจัดทำากฎบัตรของ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งครอบ
คลุมเรื่องต่อไปนี้
• พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเร่ืองการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 
    และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
• ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

เป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้ง

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน) และ
กรรมการแต่ละคนเป็นรายบุคคล ตลอดจนทำาหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด 

    และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
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• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เป็นประจำาทุกปี และรายงาน
    ผลต่อคณะกรรมการบริษัท
• สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบและเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
• พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ
สำานักงาน ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบ
ริษัทฯและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมใน
เรื่องต่อไปนี้
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
    กลยุทธ์ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
• ติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานตามนโยบาย ทิศทางธุรกิจ และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
• ติดตามและดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสอบทานเรื่องดังกล่าว และรายงาน
เรื่องนี้ในรายงานประจำาปี

• ติดตามและดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสอบทานเรื่องดัง
กล่าว โดยมีสำานักผู้ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คณะกรรมการ

    ตรวจสอบรายงานเรื่องนี้ในรายงานประจำาปี
• พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม

ในการพิจารณา รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน
• ติดตามและดูแลให้บริษัทฯจัดทานโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้ความ

เห็นชอบในนโยบายดังกล่าว ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่า
ตอบแทน ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งสอบทานและปรับปรุงให้เหมาะสมและ

    ทันสมัยอย่างสมำ่าเสมอ
• ติดตามและดูแลให้บริษัทฯจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ใช้ยึดถือในการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
และค่าตอบแทนสอบทานและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

    จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
• ติดตามและดูแลให้บริษัทฯมีกลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลรักษาผล

ประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ
• ติดตามและดูแลให้บริษัทฯมีแผนการดำาเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งครอบคลุมถึงความต่อเนื่อง

ของผู้บริหารและแผนการพัฒนาพนักงาน 
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• คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้รวบรวมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
จากผู้มีส่วนได้เสียและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียพบประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการทำาผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งเบาะแสไปให้ผู้จัดการสำานักผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้
อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการตรวจ
สอบ หรือกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าข้อมูลเป็นจริงให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อดำาเนินการแก้ไข โดยให้ประกาศช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อแนะนาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่าง

    เต็มที่และจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ

4. การประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทฯกำาหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบ
ผลการดำาเนินงาน รวมทั้งตัดสินใจเรื่องการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริหารจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผล
การดำาเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา 
และค่าตอบแทน จะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ1 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบทน กรณีท่ีมีเร่ืองเร่งด่วนหรือมีความจำาเป็น คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจำาเป็น บริษัทฯกำาหนดวันและเวลาการประชุมล่วง
หน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งบริษัทฯ โดยกาหนดให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
• ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษา

ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ
• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนาเข้าวาระการประชุม พร้อม

ทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯเข้าสู่วาระการ
ประชุม

• บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง หากกรรมการท่านใด
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในครั้งใด ให้แจ้งเลขานุการบริษัทฯทราบ

• ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาวาระต่างๆได้อย่าง
อิสระและรอบคอบ

• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาใน
วาระนั้นและให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในวาระดังกล่าว ในกรณีที่การมีส่วนได้เสียมีนัยสำาคัญใน
ลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้น
จากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น

• การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากมีกรรมการคัดค้านใน
มติใดให้บันทึกคำาคัดค้านนั้นในรายงานการประชุม

• บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

• คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาวาระ
ต่างๆได้โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งสามารถขอให้ฝ่ายบริหารเชิญพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหามาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 
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• คณะกรรมการอาจขอให้ฝ่ายบริหารเชิญที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกมาให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

• เลขานุการบริษัทฯทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการและทำาหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจัดเตรียม
    ระเบียบวาระการประชุม ทำาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุม 
    และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
    ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 บริษัทฯเชื่อว่าการมีกลไกที่ดีในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยจะช่วยให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงได้กำาหนดให้คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองดังรายละเอียดต่อไปนี้ี้
• ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประเมินตนเองในผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำาปี
• ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำาปี
• ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน จัดทำาและปรับปรุงแบบการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งแบบการประเมินของประธานกรรมการบริหาร
อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

• ให้เลขานุการบริษัทฯทำาหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินด้วยตนเองอย่างอิสระ 
พร้อมทั้งนำาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน อาจเชิญที่ปรึกษาภายนอกมาให้การปรึกษา
และปรับปรุงการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงประธาน
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน อาจเข้าอบรมในเรื่อง
ดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงการประเมินคณะกรรมการและ

    คณะกรรมการชุดย่อยด้วยตนเองของบริษัทฯ



6. ค่าตอบแทนกรรมการ
 บริษัทฯกำาหนดพิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการปีละ 1 ครั้งในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
กับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย

เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯอื่นที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และ
นำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร

 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบ
ริษัทฯอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทฯมีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่แข็งแกร่งสามารถนำาพา
บริษัทฯให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และภาวะการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทฯไทย 

เพื่อให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
• ส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาใน

เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างสมำ่าเสมอ
• กรณีที่มีกรรมการและผู้บริหารเข้าใหม่ บริษัทฯจะจัดให้มีการแนะนำาผู้เข้ามาใหม่ให้ทราบและเข้าใจ

ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนจัดมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

• ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารจัดทำาแผนพัฒนาผู้บริหาร และแผนสืบทอดงาน เพื่อให้งานของบริษัทฯสามารถ
ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

8. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทฯมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผน
ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับการกำาหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดตำาแหน่งนั้นจะได้รับการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการเลื่อนตำาแหน่งต่อไปในอนาคต
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 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 November 8th, 2016. 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 

Corporate Governance Policy
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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 .  
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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.
 - 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. 
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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.

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  
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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 shall 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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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 independent director of the Company.  
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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.

• 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.  
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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.

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.
 1. Introduction
 2. Policy and Guidelines on Conflict of Interests
 3. Ethics of the Board of Directors
 4. Ethics and Policy regarding best practice on employees
 5. Ethics to stakeholders
  5.1 Policy and Guidelines Relative to Shareholders 5.2 Policy and Guidelines 
      Relative to Customers
  5.4 Policy and Guidelines Relative to Suppliers or Sub-contractors
  5.5 Policy and Guidelines Relative to Creditors
  5.5 Policy and Guidelines Relative to Competitors 5.6 Policy and Guidelines 
      Relative to Independent Auditors
 6 Anti-fraud and Anti-corruption Policy
 7 Policy and Responsibilities to Social and Environment 8. Implementation and Enforcement 
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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.

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. 



Annual Report 2017
Lighting and Equipment Public Company Limited 314

Corporate governance policy / นโยบายกำากับดูแลกิจการ

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.

Section 4
Disclosure of Information and Transparency

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 / Organization structure.
 5. Important activities.
 6. Major Shareholders and Dividend policy.
 7. Business operations characteristics / Industrial condition and Competition.
 8. Income structure.
 9. Risk factors.
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 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.

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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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 Nominating 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.
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• 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.

• 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. Independent Director must not be related to any executive director, executive officer, 
controlling person, or major shareholder 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 Nomination 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 Executive 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 Structure of the company covering the 

selection, training, employment and termination of employees of the company. 
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• Establish business plan and management authorities, approve the annual operating budget 
and manage the company business in accordance with the business plan and business strate-
gy, 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 ade-
quate, appropriate and efficient.

• Review the risk assessment and risk management system to oversee that they are appropri-
ate, 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’ ap-
proval, 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 includ-
ing 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 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.
• Carry out the annual evaluation of the performance of the Board, the Board’s committees 

(including its own performance) and of each member of the Board, review the result of the 
evaluation of each of the Board’s committees and report to the Board.

• Carry out the annual evaluation of Chief Executive Officer (CEO) annually with further inform 
to the Board.

• 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.

3. 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.  



 - 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, 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.  
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 - 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.

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.   
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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.

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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Map / แผนที่บริษัท

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
(L&E) : สำ�นักง�นใหญ่ 

เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อ�ค�รมห�นครยิบซั่ม 
ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092  
โทรส�ร 02 248 8144, 02 642 5091
เว็บไซด์ www.lighting.co.th

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (LEM) 
45/29 หมู่ที่ 3 ถนนบ�งบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลหน้�ไม้ 
อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธ�นี 12140
โทรศัพท์ 02 150 2619-21  โทรส�ร 02 150 2622

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำากัด (LES) 
45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบ�งบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำ�บลหน้�ไม้ 
อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธ�นี 12140
โทรศัพท์ 02 150 2611-7  โทรส�ร 02 150 2618

เลขที่ 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 982 4629-31  โทรส�ร 02 514 5803

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
(L&E) : ส�ข�นพวงศ์

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
(LEM) : สำ�นักง�นใหญ่

MAP
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Map / แผนที่บริษัท

ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ 
(LSC) : สาขารัชดาภิเษก

ชั้น G อ�ค�รภคินท์ ถนนรัชด�ภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 246 1161-66  
โทรส�ร 02 246 1165 

ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ 
(LSC) : สาขาราชพฤกษ์

อ�ค�ร SB Design Square ส�ข�ร�ชพฤกษ์ 
ห้องเลขที่ SB301 ชั้นที่ 3 เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 
แขวงบ�งขนุน เขตบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130
โทรศัพท์ 02 118 7501  
โทรส�ร 02 118 7505




