
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบกาํไรขาดทุนและ
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ ของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซึ�งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี� ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนัยสาํคญัทั� งหมดซึ� งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4474 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

กรุงเทพมหานคร 
10 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,135,616,979 1,839,887,555 1,135,616,979 1,839,887,555
เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 4 3,513,596,068 2,120,000,000 3,513,596,068 2,120,000,000
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น สุทธิ 5, 6 1,852,366,056 2,282,884,697 1,852,366,056 2,282,884,697
สินคา้คงเหลือ สุทธิ 746,098,174 772,442,413 746,098,174 772,442,413
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน - 35,804,368 - 35,804,368
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 6,945,654 8,485,374 6,945,654 8,485,374

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,254,622,931 7,059,504,407 7,254,622,931 7,059,504,407

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน 35,804,368 - 35,804,368 -
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,067,583,473 931,423,285 57,176,689 57,176,689
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 8 114,121,215 112,681,215 114,121,215 112,681,215
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 5,563,616,327 5,536,093,265 5,563,616,327 5,536,093,265
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 10 711,039,893 731,687,189 711,039,893 731,687,189
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ - - 84,214,925 82,069,808
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น สุทธิ 85,158,921 35,881,524 85,158,921 35,881,524

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,577,324,197 7,347,766,478 6,651,132,338 6,555,589,690

รวมสินทรัพย์ 14,831,947,128 14,407,270,885 13,905,755,269 13,615,094,097

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วนัที� ___________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

  (นายโคอิจิ  นางาโนะ)            (นายอภิชาต ลี� อิสสระนุกลู)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ
งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
หนี�สินหมุนเวียน
เจา้หนี�การคา้ - บริษทัอื�น 442,630,457 515,856,412 442,630,457 515,856,412
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 387,695,166 428,296,463 387,695,166 428,296,463
เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น 189,875,955 176,226,229 189,875,955 176,226,229
เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 147,521,050 141,173,810 147,521,050 141,173,810
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 57,521,741 124,546,267 57,521,741 124,546,267
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 244,554,302 257,133,327 244,554,302 257,133,327
รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,469,798,671 1,643,232,508 1,469,798,671 1,643,232,508
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 117,866,431 92,779,512 - -
ประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังาน

หลงัออกจากงาน 178,963,677 163,313,497 178,963,677 163,313,497
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 296,830,108 256,093,009 178,963,677 163,313,497
รวมหนี�สิน 1,766,628,779 1,899,325,517 1,648,762,348 1,806,546,005
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 
   มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 76,625,000 หุน้
   มลูค่าที�ไดรั้บชาํระแลว้หุ้นละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
- สาํรองตามกฎหมาย 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,181,011,811 11,624,962,054 11,326,649,421 10,879,356,592
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (41,380,962) (42,704,186) 4,656,000 3,504,000
รวมส่วนของเจ้าของ 13,065,318,349 12,507,945,368 12,256,992,921 11,808,548,092
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 14,831,947,128 14,407,270,885 13,905,755,269 13,615,094,097

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ                                6 2,718,940,736 2,563,931,532 2,718,940,736 2,563,931,532
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ                                               6 (2,245,913,690) (2,142,133,664) (2,245,913,690) (2,142,133,664)

กาํไรขั�นต้น 473,027,046 421,797,868 473,027,046 421,797,868
รายไดอื้�น                                           

- เงินปันผลรับ 6 - 101,222 - 101,222
- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธิ 8,837,996 - 8,837,996 -
- อื�นๆ                                        39,252,152 38,404,956 39,252,152 38,404,956

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 521,117,194 460,304,046 521,117,194 460,304,046
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6 (114,164,269) (113,541,991) (114,164,269) (113,541,991)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 (90,602,455) (84,873,530) (90,602,455) (84,873,530)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธิ - (1,266,936) - (1,266,936)

รวมค่าใช้จ่าย (204,766,724) (199,682,457) (204,766,724) (199,682,457)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 316,350,470 260,621,589 316,350,470 260,621,589
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 94,447,350 63,552,914 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 410,797,820 324,174,503 316,350,470 260,621,589
ภาษีเงินได้ (82,162,736) (61,910,649) (63,273,266) (49,200,067)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 328,635,084 262,263,854 253,077,204 211,421,522

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 11

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 4.29 3.42 3.30 2.76

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบกาํไรขาดทุนที�แสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
บาท บาท บาท บาท

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 328,635,084 262,263,854 253,077,204 211,421,522
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวดหลงัภาษี:
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงของ

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 192,000 256,000 192,000 256,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม 55,673,814 953,527 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 55,865,814 1,209,527 192,000 256,000

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 384,500,898 263,473,381 253,269,204 211,677,522

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดง งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย เฉพาะกจิการ

5



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ                                6 8,142,933,735 7,496,043,106 8,142,933,735 7,496,043,106
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ                                               6 (6,720,039,206) (6,349,602,201) (6,720,039,206) (6,349,602,201)

กาํไรขั�นต้น 1,422,894,529 1,146,440,905 1,422,894,529 1,146,440,905
รายไดอื้�น                                           

- เงินปันผลรับ 6, 7, 8 23,006,765 8,030,007 85,277,135 57,910,127
- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธิ 12,381,076 16,049,914 12,381,076 16,049,914
- กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - 261,911,319 - 261,911,319
- อื�นๆ                                        105,601,605 106,747,630 105,601,605 106,747,630

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,563,883,975 1,539,179,775 1,626,154,345 1,589,059,895
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6 (352,047,478) (341,458,270) (352,047,478) (341,458,270)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 (243,331,664) (245,903,209) (243,331,664) (245,903,209)

รวมค่าใช้จ่าย (595,379,142) (587,361,479) (595,379,142) (587,361,479)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 968,504,833 951,818,296 1,030,775,203 1,001,698,416
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 198,216,529 157,485,028 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,166,721,362 1,109,303,324 1,030,775,203 1,001,698,416
ภาษีเงินได้ (227,808,975) (224,590,601) (200,619,744) (203,069,620)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 938,912,387 884,712,723 830,155,459 798,628,796

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 11

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 12.25 11.55 10.83 10.42

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบกาํไรขาดทุนที�แสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
บาท บาท บาท บาท

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 938,912,387 884,712,723 830,155,459 798,628,796
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวดหลงัภาษี:
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงของ

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,152,000 1,056,000 1,152,000 1,056,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัร่วม 171,224 32,261,763 - -

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,323,224 33,317,763 1,152,000 1,056,000

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 940,235,611 918,030,486 831,307,459 799,684,796

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดง งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย เฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กําไรที�ยังไม่เกดิขึ�นจริง
จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม ผลต่างจากการ องค์ประกอบอื�น
ทุนที�ออก ส่วนเกนิ สํารอง ของเงินลงทุนใน แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผื�อขาย ของบริษัทร่วม เจ้าของ เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด 
ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,624,962,054 3,504,000 (46,208,186) (42,704,186) 12,507,945,368

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 938,912,387 1,152,000 171,224 1,323,224 940,235,611
เงินปันผลจ่าย 12 - - - (382,862,630) - - - (382,862,630)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 12,181,011,811 4,656,000 (46,036,962) (41,380,962) 13,065,318,349

ยอดคงเหลอืต้นงวด 
ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2558 383,125,000 504,250,000 38,312,500 10,689,307,893 2,320,000 (77,984,024) (75,664,024) 11,539,331,369

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 884,712,723 1,056,000 32,261,763 33,317,763 918,030,486
เงินปันผลจ่าย 12 - - - (367,786,080) - - - (367,786,080)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,206,234,536 3,376,000 (45,722,261) (42,346,261) 12,089,575,775

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น

กําไรที�ยังไม่เกดิขึ�นจริง
จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอื�น
ทุนที�ออก ส่วนเกนิ สํารอง ของเงินลงทุนใน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผื�อขาย เจ้าของ เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 10,879,356,592 3,504,000 3,504,000 11,808,548,092
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 830,155,459 1,152,000 1,152,000 831,307,459
เงินปันผลจ่าย 12 - - - (382,862,630) - - (382,862,630)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,326,649,421 4,656,000 4,656,000 12,256,992,921

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2558 383,125,000 504,250,000 38,312,500 10,074,629,347 2,320,000 2,320,000 11,002,636,847
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 798,628,796 1,056,000 1,056,000 799,684,796
เงินปันผลจ่าย 12 - - - (367,786,080) - - (367,786,080)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 383,125,000 504,250,000 38,312,500 10,505,472,063 3,376,000 3,376,000 11,434,535,563

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 1,166,721,362 1,109,303,324 1,030,775,203 1,001,698,416
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
- ค่าเสื�อมราคา 9 771,733,844 777,047,232 771,733,844 777,047,232
- ค่าตดัจาํหน่าย 10 134,163,430 135,328,804 134,163,430 135,328,804
- ดอกเบี�ยรับ (48,106,578) (39,406,331) (48,106,578) (39,406,331)
- กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - (261,911,319) - (261,911,319)
- ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (198,216,529) (157,485,028) - -
- รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 - - (62,270,370) (49,880,120)
- รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 8 (23,006,765) (8,030,007) (23,006,765) (8,030,007)
- กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ สุทธิ (647,309) (239,843) (647,309) (239,843)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 10 1 - 1 -
- (กลบัรายการ)ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 9,545,820 22,363,880 9,545,820 22,363,880
- (กลบัรายการ)ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อมูลค่าสุทธิ

ของสินคา้คงเหลือที�จะไดรั้บต ํ�ากวา่ราคาทุน 6,579,044 7,237,593 6,579,044 7,237,593
- (กลบัรายการ)ประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังาน

หลงัออกจากงาน 17,132,580 17,340,390 17,132,580 17,340,390
- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (1,664,450) (986,553) (1,664,450) (986,553)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี� สินดาํเนินงาน 1,834,234,450 1,600,562,142 1,834,234,450 1,600,562,142

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน
- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 438,124,437 56,141,162 438,124,437 56,141,162
- สินคา้คงเหลือ 19,765,195 19,135,688 19,765,195 19,135,688
- สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,539,720 1,302,531 1,539,720 1,302,531
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (20,292,814) (2,347,871) (20,292,814) (2,347,871)
- เจา้หนี�การคา้ - บริษทัอื�น (73,225,955) (65,540,600) (73,225,955) (65,540,600)
- เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (40,601,297) 80,017,753 (40,601,297) 80,017,753
- เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น 3,128,694 6,420,978 3,128,694 6,420,978
- เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,975,901 (22,112,085) 1,975,901 (22,112,085)
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (12,579,025) 92,097,917 (12,579,025) 92,097,917
- จ่ายค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน (1,482,400) (2,769,800) (1,482,400) (2,769,800)

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,150,586,906 1,762,907,815 2,150,586,906 1,762,907,815

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบกระแสเงนิสดที�แสดง
เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,150,586,906 1,762,907,815 2,150,586,906 1,762,907,815
- รับดอกเบี�ย 15,505,456 15,857,993 15,505,456 15,857,993
- จ่ายภาษีเงินได้ (270,077,387) (325,372,079) (270,077,387) (325,372,079)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,896,014,975 1,453,393,729 1,896,014,975 1,453,393,729

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน (54,223,796) (45,706,448) (54,223,796) (45,706,448)
เงินสดจากการรับชาํระหนี� เงินกูจ้ากพนกังาน 10,640,903 21,369,070 10,640,903 21,369,070
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (784,286,344) (553,458,032) (784,286,344) (553,458,032)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 647,438 456,875 647,438 456,875
ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 26,235,026 10,459,775 26,235,026 10,459,775
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - 290,000,000 - 290,000,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 66,083,160 59,880,120 66,083,160 59,880,120
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 8 23,006,765 8,030,007 23,006,765 8,030,007
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (113,594,455) (220,896,116) (113,594,455) (220,896,116)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 4 4,364,400,000 2,051,500,000 4,364,400,000 2,051,500,000
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 4 (5,757,996,068) (4,259,641,585) (5,757,996,068) (4,259,641,585)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,219,087,371) (2,638,006,334) (2,219,087,371) (2,638,006,334)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย 12 (382,862,630) (367,786,080) (382,862,630) (367,786,080)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (382,862,630) (367,786,080) (382,862,630) (367,786,080)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (705,935,026) (1,552,398,685) (705,935,026) (1,552,398,685)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,839,887,555 2,350,313,187 1,839,887,555 2,350,313,187
ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 1,664,450 986,553 1,664,450 986,553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,135,616,979 798,901,055 1,135,616,979 798,901,055

รายการที�ไม่กระทบเงนิสด

ยอดคงเหลือของหนี� สินที�เกิดจากการซื�ออาคาร
อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80,297,546 37,763,077 80,297,546 37,763,077

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 24 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�

งบกระแสเงนิสดที�แสดง
เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ

11
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ� งจัดตั� งและประกอบกิจการ

ในประเทศไทย และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ประเทศไทย 12000 บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต์ แม่พิมพ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 นโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั  

(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 

งบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบที�สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที� 34 

เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ�มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามข้อกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยที�จัดทาํตาม

กฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  

นโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการ

จดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

รายจ่ายที�เกิดขึ�นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตัดบญัชีโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั�งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรรวมทั�งปีที�คาดวา่จะได้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ� งเกี�ยวขอ้งและมีผลกระทบต่อ

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินของบริษทัมีดงันี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลในกรณีที�มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่าย 

โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีที�การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นลาํดบัชั�นที� 2 และ 3 

จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัที�ใช้

3 การประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อ

การนาํนโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะ

แตกต่างจากการประมาณการ

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจที�มีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของบริษทัและ

แหล่งที�มาของขอ้มูลที�สาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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4 เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกาํหนด

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดประกอบดว้ยเงินลงทุนในตั�วแลกเงินธนาคาร ตั�วเงินคลงั และเงินฝากธนาคาร

ที�มีกาํหนดระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดในระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งันี�

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,120,000,000

ลงทุนเพิ�มระหวา่งงวด 5,757,996,068

ไถ่ถอนระหวา่งงวด (4,364,400,000)

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,513,596,068

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดมีอตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยร้อยละ 1.40 - 1.65 ต่อปี

(31 มีนาคม พ.ศ. 2559: ร้อยละ 1.38 - 2.00 ต่อปี)

5 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ

รายละเอียดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีดงันี�

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559
บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น 1,572,911,981 1,892,424,946

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (21,518,018) (11,972,198)

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น สุทธิ 1,551,393,963 1,880,452,748

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 6) 183,501,026 274,364,191

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 30,906,396 42,929,076

รายไดค้า้งรับ 19,956,214 29,618,917

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ 18,365,915 22,703,743

อื�นๆ 48,242,542 32,816,022

1,852,366,056 2,282,884,697
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5 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

ลูกหนี�การค้า - บริษัทอื�น ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,531,816,359 1,852,861,451 177,613,005 203,115,095

เกินกาํหนดชาํระ

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,804,105 9,512,405 2,374,942 69,944,903

- 3 - 6 เดือน 1,238,323 3,946,286 8,558 616,223

- 6 - 12 เดือน 2,950,224 52,478 3,494,433 687,970

   - มากกวา่ 1 ปี 26,102,970 26,052,326 10,088 -

1,572,911,981 1,892,424,946 183,501,026 274,364,191

6 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บริษทัมีรายการคา้ที�มีสาระสาํคญักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อีเล็กทริค จาํกดั ซึ� งตั�งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่น

โดยถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.88 และกลุ่มผูถื้อหุ้นบุคคลซึ�งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยถือหุ้นในบริษทั

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค ประกอบด้วยบริษทั สแตนเลย ์อีเล็กทริค จาํกัด และกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 116,899,253 158,663,952 476,150,436 480,690,956

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั

เป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั 39,212,773 40,757,646 133,104,448 128,159,759

บริษทัร่วม 115,591,485 93,589,932 271,350,260 204,214,363

271,703,511 293,011,530 880,605,144 813,065,078

เงินปันผลรับ
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค - 101,222 20,218,179 8,030,007

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั

เป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั - - 2,788,586 -

บริษทัร่วม - - 62,270,370 49,880,120

- 101,222 85,277,135 57,910,127

ซื�อสินค้าและบริการ
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 471,630,860 501,571,793 1,345,880,632 1,151,916,137

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั

เป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั 86,144,341 97,900,139 268,434,417 239,699,361

บริษทัร่วม 64,217,886 53,611,382 196,387,832 143,724,594

621,993,087 653,083,314 1,810,702,881 1,535,340,092

ค่าสิทธิ
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  65,171,160 59,983,023 194,300,053 182,362,823



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 4,871,750 18,251,926 44,877,623 104,931,423

ค่าวชิาการด้านเทคนิค
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 1,253,220 1,418,960 5,546,322 4,363,138

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  5,058,704 5,821,224 12,724,357 11,261,031

ค่านายหน้า
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 1,449,285 8,511,638 20,031,672 20,008,323

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั�น 12,934,974 12,688,692 37,467,455 37,224,936



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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6 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ลูกหนี� และเจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกับ

การซื�อขายดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีดงันี�

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559
บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 49,575,754 158,338,651

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 57,326,764 43,214,874

บริษทัร่วม 76,598,508 72,810,666

183,501,026 274,364,191

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 295,516,591 338,431,495

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั 27,417,630 38,940,993

บริษทัร่วม 64,760,945 50,923,975

387,695,166 428,296,463

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั
กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 147,521,050 141,173,810



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก) การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมประกอบดว้ย

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 931,423,285 57,176,689

ส่วนแบ่งผลกาํไร 198,216,529 -

เงินปันผลรับ (62,270,370) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 214,029 -

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,067,583,473 57,176,689

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สรุปไดด้งันี�

ตามวธีิส่วนได้เสีย
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 มนีาคม พ.ศ. 2559
สัดส่วน

เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล
ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทร่วม 
Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ

ส่องสวา่งยานยนต์ สหรัฐฯ 50 28,446,792 - 24,203,192 3,812,790

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ

   Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต ์    สหรัฐฯ 20 1,039,136,681 62,270,370 907,220,093 49,880,120

1,067,583,473 62,270,370 931,423,285 53,692,910

ตามวธีิราคาทุน
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 มนีาคม พ.ศ. 2559
สัดส่วน

เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล
ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทร่วม 
Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ

ส่องสวา่งยานยนต์ สหรัฐฯ 50 3,132,500 - 3,132,500 3,812,790

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ

   Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต ์    สหรัฐฯ 20 54,044,189 62,270,370 54,044,189 49,880,120

57,176,689 62,270,370 57,176,689 53,692,910



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สามารถแสดงไดด้งันี�

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) เงินลงทุน
ประเภทเผื�อขาย เงินลงทุนทั�วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,200,000 104,921,215 114,121,215

- บริษทัอื�น - - -

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 9,200,000 104,921,215 114,121,215

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) เงินลงทุน
ประเภทเผื�อขาย เงินลงทุนทั�วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,760,000 104,921,215 112,681,215

- บริษทัอื�น - - -

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 7,760,000 104,921,215 112,681,215

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ สรุปไดด้งันี�

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 มนีาคม พ.ศ. 2559

สัดส่วน
เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั
- หลกัทรัพย์เผื�อขาย

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผลิตยาง 200 ลา้นบาท 0.2 3,380,000 - 3,380,000 353,200

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน 5,820,000 - 4,380,000 -

9,200,000 - 7,760,000 353,200



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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8 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ สรุปไดด้งันี� (ต่อ)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 มนีาคม พ.ศ. 2559

สัดส่วน
เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน
- เงนิลงทุนทั�วไป (วธีิราคาทุน)

บริษทั เอเชียนสแตนเลย์ ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั หลอด LED และ

ชิ�นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 400 ลา้นบาท 15.0 60,000,000 16,183,642 60,000,000 -

บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลิตอุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์และ

ชิ�นส่วนอุปกรณ์ส่องสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 2,788,586 3,000,000 -

Lumax Industries Limited ผลิตชิ�นส่วนส่องสวา่ง

ยานยนตแ์ละชิ�นส่วน 93.5 ลา้นรูปี

ประกอบรถยนต์ อินเดีย 1.73 8,793,715 - 8,793,715 1,440,580

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พิมพแ์ละ 7.5 ลา้นเหรียญ

ชิ�นส่วนส่องสวา่ง สหรัฐฯ 10.0 33,127,500 4,034,537 33,127,500 7,581,963

104,921,215 23,006,765 104,921,215 9,022,543

บริษัทอื�น 
- เงนิลงทุนทั�วไป (วธีิราคาทุน)

บริษทั ทอ็ป ไฮเทค ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

(ประเทศไทย) จาํกดั และแม่พิมพ์ 35.9 ลา้นบาท 13.9 5,000,000 - 5,000,000 -

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (5,000,000) - (5,000,000) -

- - - -

รวมเงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ 114,121,215 23,006,765 112,681,215 9,375,743



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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9 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 5,536,093,265

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 799,257,035

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (129)

หกั ค่าเสื�อมราคา (771,733,844)

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 5,563,616,327

รายการสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นระหวา่งงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื�องจกัรระหวา่งการติดตั�งและงานระหวา่งการก่อสร้าง

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัสาํหรับรายจ่ายลงทุนในอนาคตคงคา้งจาํนวน 81 ลา้นบาท 

(31 มีนาคม พ.ศ. 2559: 45 ลา้นบาท)  

10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน สุทธิ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 731,687,189

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 113,516,135

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (1)

หกั ค่าตดัจาํหน่าย (134,163,430)

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 711,039,893

รายการสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นระหวา่งงวดส่วนใหญ่คือตน้ทุนออกแบบผลิตภณัฑ์

11 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ตามจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: จาํนวน 76,625,000 หุ้น และวนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 จาํนวน 76,625,000 หุน้)  

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินปันผลจ่าย 

ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ในอตัรา 5 บาทต่อหุ้น สาํหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นจาํนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้น

จาํนวน 52,474 หุ้น ซึ� งไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 262,370 บาท เนื�องจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติในการรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ได้มีการจ่ายจริงจาํนวน 

382,862,630 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ในอตัรา 4.8 บาทต่อหุน้ สาํหรับหุน้จาํนวน 76,625,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นจาํนวน 367,800,000 บาท โดยมีหุ้น

จาํนวน 2,900 หุน้ ซึ�งไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 13,920 บาท เนื�องจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการปฏิบติั

ในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ได้มีการจ่ายจริงจาํ นวน 

367,786,080 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

13 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหนา้รวมทั�ง

สัญญาต่างๆ ที�เปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากงวดปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ยกเวน้ภาระผูกพนัสาํหรับ

รายจ่ายลงทุนตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 9 และรายการดงัต่อไปนี�

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงคา้ง 

โดยมีจาํนวนเงินตามสญัญาและอายคุรบกาํหนดของสญัญา ดงันี�

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 60 ลา้นเยน 60 ลา้นเยน

0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ

อายคุรบกาํหนดของสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1-2 เดือน 1-2 เดือน



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) 
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14 การนําเสนอข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

บริษทัดาํเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์แม่พิมพ ์ และการออกแบบผลิตภณัฑ์

บริษทัไม่ไดจ้ดัทาํขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์ซึ� งมีลกัษณะแตกต่างจากหลอดไฟ

และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ เนื�องจากบริษทัมีสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวคือในประเทศไทย รวมทั� งรายได้

สินทรัพย ์และผลกาํไรของส่วนงานแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ์ มีจาํนวนไม่ถึงเกณฑเ์ชิงปริมาณที�บริษทัตอ้งแยกรายงาน

ขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน นอกจากนี�  ผูบ้ริหารของบริษัทจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงานของ

ส่วนงานหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์แม่พิมพ ์และแบบผลิตภณัฑใ์นภาพรวมทั�งบริษทั


