
  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด 

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 งบกาํไรขาดทุน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน 

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ 

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



 

  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ือง การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี  
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
 

 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.6 (นโยบายการบญัชี) 

และ หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 (สินคา้คงเหลือ) 
 

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเร่ืองท่ีข้าพเจ้าให้ความใส่ใจ 

เน่ืองจาก สินคา้คงเหลือเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัต่อสินทรัพย์

รวมและค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยัเป็นรายการประมาณ

การท่ีอาศยัดุลยพินิจและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร ความเหมาะสม

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือจึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจเชิงอตัวิสัย รวมถึง

ความลาํเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดข้องผูบ้ริหารทั้งท่ีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยัตอ้ง

ใชก้ารประมาณการจากดุลยพินิจ ซ่ึงผูบ้ริหารใชป้ระสบการณ์และ

ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต กาํหนดให้สินคา้คงเหลือท่ีไม่เคล่ือนไหว

นานเกินกว่า 12 เดือนจะถูกบนัทึกค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพและ

ลา้สมยัในอตัราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ

และล้าสมัย ผูบ้ริหารต้องคาํนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพ

เศรษฐกิจทั้ งในอดีต และปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และ

ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อสินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยั 

 

 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานของบริษทัท่ีใช้ในการ

ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและล้าสมัย และพบว่า

นโยบายการบญัชีมีความสมํ่าเสมอจากปีท่ีผา่นมา 
 

ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลในขอ้สมมติฐานของผูบ้ริหาร

ซ่ึงใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและล้าสมัย  

โดยพิจารณาจากขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อตัรา

การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหาร 

ในเชิงทดสอบ เก่ียวกับข้อสมมติฐานของผูบ้ริหารในด้านความ

เหมาะสมของอายุสินคา้คงเหลือ ว่าเหมาะสมในการใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการประเมินค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยั 
 

ขา้พเจา้ทดสอบความน่าเช่ือถือของรายงานอายุของสินคา้คงเหลือ

ท่ีผูบ้ริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและ

ลา้สมยั โดยตรวจสอบรายการเคล่ือนไหววนัสุดทา้ยของสินค้า

คงเหลือกบัเอกสารประกอบรายการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบสินคา้

คงเหลือไดจ้าํแนกสินคา้คงเหลือตามอายุของสินคา้คงเหลืออย่าง

ถูกตอ้ง 
 

ขา้พเจา้ทดสอบความถูกตอ้งของตวัเลขโดยทดสอบการคาํนวณ 

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยัท่ีประมาณการจากขอ้สมมติฐาน

ของผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไม่พบผลแตกต่างท่ีมีสาระสําคญัจากวิธีการ

ตรวจสอบดงักล่าว 
 

ขา้พเจ้าไดป้ระเมินความครบถว้นของค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพ

และลา้สมยั โดยทดสอบความครบถว้นของรายงานวิเคราะห์อายุ

สินคา้คงเหลือ และข้อมูลท่ีไดจ้ากการเขา้สังเกตการณ์ตรวจนับ

สินคา้คงเหลือ 
 

จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู ้บริหารใช ้

ขอ้สมมติฐานท่ีสมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณ 

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยัไดก้ระทาํอยา่งเหมาะสม 
 



 

  

ข้อมูลอืน่  

กรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและ

ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น 

เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจัดทาํงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 



 

  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ 

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั

เม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัย 

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ

เวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  



 

  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 

ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะ

มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

วราภรณ์  วรธิติกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 

กรุงเทพมหานคร 

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



 

  

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงนิ 

วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,085,634,900 1,839,887,555 1,085,634,900 1,839,887,555

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้

จนครบกําหนด 7 3,836,983,912 2,120,000,000 3,836,983,912 2,120,000,000

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ 8 2,052,024,750 2,262,189,201 2,052,024,750 2,262,189,201

สินค้าคงเหลือ สุทธิ 9 721,737,217 772,442,413 721,737,217 772,442,413

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที�ถึงกําหนดรับชําระ

ภายในหนึ�งปี 10 33,874,533 20,695,496 33,874,533 20,695,496

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน - 35,804,368 - 35,804,368

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 7,813,081 8,485,374 7,813,081 8,485,374

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,738,068,393 7,059,504,407 7,738,068,393 7,059,504,407

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 10 36,891,950 14,858,090 36,891,950 14,858,090

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน 35,804,368 - 35,804,368 -

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 1,048,232,284 931,423,285 57,176,689 57,176,689

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 12 114,161,215 112,681,215 114,161,215 112,681,215

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 13 5,460,123,334 5,536,093,265 5,460,123,334 5,536,093,265

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 14 720,008,805 731,687,189 720,008,805 731,687,189

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 15 - - 86,424,176 82,069,808

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น สุทธิ 32,541,430 21,023,434 32,541,430 21,023,434

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,447,763,386 7,347,766,478 6,543,131,967 6,555,589,690

รวมสินทรัพย์ 15,185,831,779 14,407,270,885 14,281,200,360 13,615,094,097

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วันที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

 (นายโคอิจิ  นางาโนะ)                             (นายอภิชาต ลี�อิสสระนุกูล)

งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น 457,449,854 515,856,412 457,449,854 515,856,412

                      - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 27 423,590,332 428,296,463 423,590,332 428,296,463

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทอื�น 151,035,576 176,226,229 151,035,576 176,226,229

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 27 129,660,328 141,173,810 129,660,328 141,173,810

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 126,654,342 124,546,267 126,654,342 124,546,267

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16 259,845,713 257,133,327 259,845,713 257,133,327

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,548,236,145 1,643,232,508 1,548,236,145 1,643,232,508

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 15 111,786,943 92,779,512 - -

ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงาน

หลังออกจากงาน 17 184,330,737 163,313,497 184,330,737 163,313,497

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 296,117,680 256,093,009 184,330,737 163,313,497

รวมหนี�สิน 1,844,353,825 1,899,325,517 1,732,566,882 1,806,546,005

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 18 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 18 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 18 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

- สํารองตามกฎหมาย 20 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยังไม่ได้จัดสรร 12,512,867,321 11,624,962,054 11,618,257,978 10,879,356,592

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (97,076,867) (42,704,186) 4,688,000 3,504,000

รวมส่วนของเจ้าของ 13,341,477,954 12,507,945,368 12,548,633,478 11,808,548,092

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 15,185,831,779 14,407,270,885 14,281,200,360 13,615,094,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ                                    5, 25, 27 11,024,796,625 10,672,223,586 11,024,796,625 10,672,223,586

ต้นทุนขายและการให้บริการ                                                (9,087,200,921) (8,929,409,699) (9,087,200,921) (8,929,409,699)

กําไรขั�นต้น 1,937,595,704 1,742,813,887 1,937,595,704 1,742,813,887

รายได้อื�น                                           

- เงินปันผลรับ 11, 12 23,417,685 9,375,743 92,882,941 63,068,653

- กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน สุทธิ 21,100,465 19,371,111 21,100,465 19,371,111

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - 261,911,319 - 261,911,319

- อื�นๆ                                        21 141,456,441 146,642,537 141,456,441 146,642,537

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,123,570,295 2,180,114,597 2,193,035,551 2,233,807,507

ค่าใช้จ่ายในการขาย (464,056,579) (472,130,882) (464,056,579) (472,130,882)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (334,950,203) (302,723,021) (334,950,203) (302,723,021)

รวมค่าใช้จ่าย (799,006,782) (774,853,903) (799,006,782) (774,853,903)

กําไรจากการดําเนินงาน 22 1,324,563,513 1,405,260,694 1,394,028,769 1,458,953,604

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 255,720,107 217,351,555 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,580,283,620 1,622,612,249 1,394,028,769 1,458,953,604

ภาษีเงินได้ 23 (309,515,723) (319,172,008) (272,264,753) (286,440,279)

กําไรสุทธิสําหรับปี 1,270,767,897 1,303,440,241 1,121,764,016 1,172,513,325

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 24

กําไรสุทธิสําหรับปี 16.58 17.01 14.64 15.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกําไรขาดทุนที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรสุทธิสําหรับปี 1,270,767,897 1,303,440,241 1,121,764,016 1,172,513,325

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีหลังภาษี:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 23 1,184,000 1,184,000 1,184,000 1,184,000

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษัทร่วม 23 (55,556,681) 31,775,838 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 

- สุทธิจากภาษี 23 (54,372,681) 32,959,838 1,184,000 1,184,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,216,395,216 1,336,400,079 1,122,948,016 1,173,697,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)    

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง ผลต่างจาก รวม

ของมูลค่ายุติธรรม การแปลงค่า องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สํารอง ยังไม่ได้ ของเงินลงทุนใน งบการเงิน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพย์เผื�อขาย ของบริษัทร่วม เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,270,767,897 1,184,000 (55,556,681) (54,372,681) 1,216,395,216

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (382,862,630) - - - (382,862,630)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 383,125,000 504,250,000 38,312,500 12,512,867,321 4,688,000 (101,764,867) (97,076,867) 13,341,477,954

ยอดคงเหลือต้นปี 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,303,440,241 1,184,000 31,775,838 32,959,838 1,336,400,079

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (367,786,080) - - - (367,786,080)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 มีนาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)   

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สํารอง ของเงินลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในหลักทรัพย์เผื�อขาย เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,121,764,016 1,184,000 1,184,000 1,122,948,016

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (382,862,630) - - (382,862,630)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,618,257,978 4,688,000 4,688,000 12,548,633,478

ยอดคงเหลือต้นปี 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,172,513,325 1,184,000 1,184,000 1,173,697,325

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (367,786,080) - - (367,786,080)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 มีนาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี 1,580,283,620 1,622,612,249 1,394,028,769 1,458,953,604

รายการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 13 1,020,514,275 1,045,341,281 1,020,514,275 1,045,341,281

- ค่าตัดจําหน่าย 14 177,654,757 181,969,304 177,654,757 181,969,304

- ดอกเบี�ยรับ 21 (64,876,186) (55,112,043) (64,876,186) (55,112,043)

 - กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - (261,911,319) - (261,911,319)

- ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 (255,720,107) (217,351,555) - -

- รายได้เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 - - (69,465,256) (53,692,910)

- เงินลงทุนระยะยาว 12 (23,417,685) (9,375,743) (23,417,685) (9,375,743)

- กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 21 (989,039) (3,623,089) (989,039) (3,623,089)

- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 1 21 1 21

- (กลับรายการ)ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 26,755,769 9,514,111 26,755,769 9,514,111

- (กลับรายการ)ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื�อมูลค่าสุทธิ

ของสินค้าคงเหลือที�จะได้รับตํ�ากว่าราคาทุน 9 7,533,106 (3,001,853) 7,533,106 (3,001,853)

- (กลับรายการ)ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน 17 22,843,440 23,120,520 22,843,440 23,120,520

- ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น สุทธิ 374,385 (184,330) 374,385 (184,330)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี�สินดําเนินงาน 2,490,956,336 2,331,997,554 2,490,956,336 2,331,997,554

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 192,193,260 (407,075,559) 192,193,260 (407,075,559)

- สินค้าคงเหลือ 43,172,090 169,739,399 43,172,090 169,739,399

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 672,293 1,805,886 672,293 1,805,886

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (11,517,996) (1,346,884) (11,517,996) (1,346,884)

- เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น (58,406,558) 16,031,273 (58,406,558) 16,031,273

- เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (4,706,131) 57,386,261 (4,706,131) 57,386,261

- เจ้าหนี�อื�น - บริษัทอื�น (14,430,536) 2,499,355 (14,430,536) 2,499,355

- เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (11,072,707) (7,383,079) (11,072,707) (7,383,079)

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,712,386 39,793,151 2,712,386 39,793,151

- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน 17 (1,826,200) (3,015,307) (1,826,200) (3,015,307)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,627,746,237 2,200,432,050 2,627,746,237 2,200,432,050

- รับดอกเบี�ย 19,142,653 19,452,008 19,142,653 19,452,008

- จ่ายภาษีเงินได้ (274,807,045) (329,895,683) (274,807,045) (329,895,683)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,372,081,845 1,889,988,375 2,372,081,845 1,889,988,375

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกระแสเงินสดที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 10 (55,494,180) (46,230,737) (55,494,180) (46,230,737)

เงินสดจากการรับชําระหนี�เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 10 20,281,283 29,785,424 20,281,283 29,785,424

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (960,556,948) (740,365,610) (960,556,948) (740,365,610)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,791,570 4,469,512 1,791,570 4,469,512

ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 33,136,165 32,834,876 33,136,165 32,834,876

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - 290,000,000 - 290,000,000

เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 73,278,046 59,880,120 73,278,046 59,880,120

- เงินลงทุนระยะยาว 12 23,417,685 9,375,743 23,417,685 9,375,743

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (161,967,194) (279,920,000) (161,967,194) (279,920,000)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 7 5,531,400,000 4,987,000,000 5,531,400,000 4,987,000,000

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 7 (7,248,383,912) (6,379,641,585) (7,248,383,912) (6,379,641,585)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,743,097,485) (2,032,812,257) (2,743,097,485) (2,032,812,257)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย 19 (382,862,630) (367,786,080) (382,862,630) (367,786,080)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (753,878,270) (510,609,962) (753,878,270) (510,609,962)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,839,887,555 2,350,313,187 1,839,887,555 2,350,313,187

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน (374,385) 184,330 (374,385) 184,330

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,085,634,900 1,839,887,555 1,085,634,900 1,839,887,555

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหนี�สินที�เกิดจากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ 

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 54,204,283 65,405,175 54,204,283 65,405,175

เงินปันผลค้างรับ - เงินลงทุนในบริษัทร่วม - 3,812,790 - 3,812,790

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 14 ถึง 57 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกระแสเงินสดที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งและประกอบกิจการในประเทศไทย 

และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพนู-รังสิต ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์แม่พิมพ ์และแบบผลิตภณัฑ ์

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชี 

ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เผือ่ขายท่ีรับรู้ดว้ยมลูค่ายติุธรรมซ่ึงไดอ้ธิบายในนโยบายการบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั 

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย

เร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคัญต่องบการเงิน 

ในหมายเหตุฯ 3 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4   

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

 เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

ผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน

ขั้นตํ่า และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยผูบ้ริหารของบริษทัได้

ประเมินและเห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษัทไม่ได้นํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มลู

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษัทไม่ได้นํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษัทไม่ได้นํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบงัคับใช้ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษัทไม่ได้นํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน

ขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐาน 

 การบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเคร่ืองมือทาง

 การเงิน 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่

(สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้

นาํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ

หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมลูค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้น

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพ

คล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ซ่ึงไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั 

 

2.5 ลูกหนี้การค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี

การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2.6 สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง  

หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง

ทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณ

จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทั

บนัทึกค่าเผือ่การลดมลูค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 

 

2.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซ่ึงโดยทัว่ไปคือการท่ีบริษทัถือหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน และความเคล่ือนไหวในบญัชี

ส่วนเกินจากการตีมลูค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของ

การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่า

เท่ากบัหรือเกินกวา่มลูค่าส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม บริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเวน้แต่บริษทัมีภาระผกูพนั

ในหน้ีสินของบริษทัร่วมหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุน

ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่เป็นรายการท่ีมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนันั้นเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมจะเปล่ียนเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของบริษทั 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน  

 

รายช่ือบริษทัร่วมของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ 11 
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2.8 เงินลงทุนอืน่ 

 

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสามประเภท คือ เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกําหนด  

เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทัว่ไป การจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุนโดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจัด

ประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและจะทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

- เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบ

กาํหนด ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

- เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า 

12 เดือนนับแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความ

จาํเป็นท่ีตอ้งขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน  

- เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

 

การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือขายซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนให้

รวมไปถึงตน้ทุนการจดัทาํรายการ 

 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมลูค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

เงินลงทุนเผือ่ขายวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยมลูค่ายติุธรรม รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือมีการขายเงินลงทุนเผือ่ขายหรือเกิดการดอ้ยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

จะถูกนาํไปรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน 

 

เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 

สูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น

จะบันทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของ 

เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของราคาตามบญัชีจากจาํนวนท่ีถือไว ้
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2.9 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายุการใช้งานท่ีประมาณการไวข้อง

สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 

 

  อายุการใช้งาน (ปี) 

 อาคาร 30  

 ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 5 - 20  

 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นโรงงาน 5 - 10  

 แม่พิมพ ์ 4 

 ยานพาหนะ 5  

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 

 

บริษทัมีการทบทวนอายกุารใชง้าน มลูค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

 

ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุน

นั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ

จะตดัมลูค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนโดยตรงในการไดม้าและการดาํเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้ นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเม่ือไดม้าคร้ังแรกจะบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนเม่ือไดม้า 

ซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใชจ่้ายสาํหรับการดูแลและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

ต้นทุนการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 

ตน้ทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนในจาํนวนไม่เกินต้นทุนท่ีสามารถวดัมูลค่าได ้

อยา่งน่าเช่ือถือและเม่ือประเมินแลว้วา่โครงการนั้นจะประสบความสาํเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั้งในทางพาณิชยแ์ละเทคโนโลยี ตน้ทุน

การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป การตดัจาํหน่ายรายจ่าย 

ท่ีเกิดจากการออกแบบผลิตภณัฑจ์ะเร่ิมตั้งแต่เม่ือเร่ิมใชแ้บบผลิตภณัฑใ์นการผลิตสินคา้เพ่ือการพาณิชย ์โดยค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ

ตามวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากแบบผลิตภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 4 ปี 

 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านจาํกดั จะมีการทบทวนการดอ้ยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา

ตามบญัชีอาจสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์

สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยซ่ึ์งรับรู้

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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2.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชน์พนักงานของบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีบริษทัจ่ายเงินสมทบใหก้บักองทุนท่ีแยกต่างหากในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนัตาม

กฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายชาํระให้พนักงานทั้งหมด

สําหรับการให้บริการของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะ

กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุ จาํนวนปีท่ีให้บริการ และ

ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 

• โครงการสมทบเงิน 

 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนักงาน

และบริษทั และบริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ 

 

• โครงการผลประโยชน ์

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

บริษทัจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเพ่ือจ่ายเงินให้แก่พนักงานซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จาํนวน

เงินดงักล่าวข้ึนอยูก่บัฐานเงินเดือนและจาํนวนปีท่ีพนกังานทาํงานใหบ้ริษทันบัถึงวนัท่ีส้ินสุดการทาํงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระ  

ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนัให้แก่พนักงาน 

และมีวนัครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนั 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดข้ึนจากการ

ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานจะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.13 ประมาณการหนี้สิน 

 

บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดทาํไว้ อันเป็นผล 

สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพันนั้ นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ีบริษทัคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ี

จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 

 

2.14 การรับรู้รายได้ 

 

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสินค้าโดยเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด  

โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนไปใหผู้ซ้ื้อแลว้  

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือเกิดสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้น 

 

2.15 ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา

ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ

สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร 

ทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนาํไปใช้เม่ือ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.15 ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน

ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการ

เรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.16 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

 

2.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะส้ันท่ี

ถือไวจ้นครบกาํหนดและลูกหน้ีการคา้ หน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืน นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าซ่ึงเป็น

อตัราแลกเปล่ียนท่ีทาํให้บริษทัจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามจาํนวนและวนัท่ีท่ีไดต้กลงเป็นการ

ล่วงหน้า ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทึกตามอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดท่ีเท่ากบัส่วนแตกต่างระหว่างอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํสัญญาและอตัราแลกเปล่ียนท่ีไดต้กลงเป็นการล่วงหนา้ตามสัญญาจะตดัจาํหน่ายตลอดอายสัุญญา ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงบริษทัเป็นคู่สัญญาไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ 26 

 

2.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน  

ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ “คณะกรรมการบริษทั” ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ใน

อดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น ในระหว่างปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 การประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัมีดงัน้ี  

 

ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและล้าสมัย 

 

บริษทัไดป้ระมาณการค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยั เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้น

จะพิจารณาจากอายขุองสินคา้คงเหลือ แนวโนม้การขายจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อสินคา้เส่ือมสภาพและ

ลา้สมยั 

 

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมลูค่าซากสาํหรับอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั โดยส่วนใหญ่

อา้งอิงจากขอ้มลูเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดย

การขายหรือเลิกใช ้

 

ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน  

 

บริษทัจดัใหมี้ผลประโยชน์พนักงานภายหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงานคาํนวณโดยใชส้มมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอตัราคิด

ลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังาน และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อ

ประมาณการค่าใชจ่้ายและหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 

 

4 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษทัเพ่ือ

สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลด

ตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การ

ออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดพิ้จารณาการนาํเสนอขอ้มลูการเงินจาํแนกตามส่วนงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์แม่พิมพ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์บริษทัไม่ได้

จดัทาํขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาว่ารายได ้สินทรัพย ์

และผลกาํไรของส่วนงานแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์มีจาํนวนไม่ถึงเกณฑเ์ชิงปริมาณท่ีบริษทัตอ้งแยกรายงานขอ้มูลของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกันกับท่ีนาํเสนอ 

ในงบการเงินน้ี 
 

รายได้ตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัมีรายไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี 
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์ 10,493,677,557 9,910,883,009 

แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์ 531,119,068 761,340,577 

 11,024,796,625 10,672,223,586 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีรายการกบับริษทัเป็นสัดส่วนเท่ากบัหรือ

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทัเป็นจาํนวน 2 กลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2559 : 2 กลุ่มกิจการ) ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดจ้าก

ลูกคา้กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 4,037 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 3,899 ลา้นบาท) และลูกคา้กลุ่มท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 2,070 

ลา้นบาท) ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัถือเป็นลูกคา้รายเดียวกนัและรวมเรียกวา่กลุ่มกิจการ 
 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินสดและเช็คท่ียงัไม่นาํฝาก 974,006 2,404,896 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 73,942,342 75,823,471 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 89,218,552 81,659,188 

เงินลงทุนระยะส้ันในตัว๋แลกเงิน 921,500,000 1,680,000,000 

 1,085,634,900 1,839,887,555 
 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงินลงทุนระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.23 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : อตัรา 

ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.58 ต่อปี) 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไว้จนครบกาํหนด 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน

ธนาคารและเงินฝากธนาคาร ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 2,120,000,000 727,358,415 

ลงทุนเพ่ิมระหวา่งปี 7,248,383,912 6,379,641,585 

ไถ่ถอนระหวา่งปี (5,531,400,000) (4,987,000,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 3,836,983,912 2,120,000,000 

 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.23 ถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 

2.00 ต่อปี) 

 

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ สุทธิ  

 

รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 1,767,680,327 1,892,424,946 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (24,259,403) (11,972,198) 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน สุทธิ 1,743,420,924 1,880,452,748 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 27) 219,476,915 274,364,191 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 47,525,692 42,929,076 

รายไดค้า้งรับ สุทธิ 25,669,254 29,618,917 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมคา้งรับ 9,417,726 22,703,743 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,514,239 12,120,526 

 2,052,024,750 2,262,189,201 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ตามอายลุูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทอืน่ ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,734,347,477 1,852,861,451 217,547,362 203,115,095 

เกินกาํหนดชาํระ     

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,806,621 9,512,405 1,655,383 69,944,903 

   3 - 6 เดือน 9,070 3,946,286 253,485 616,223 

   6 - 12 เดือน - 52,478 20,685 687,970 

   มากกวา่ 1 ปี 25,517,159 26,052,326 - - 

 1,767,680,327 1,892,424,946 219,476,915 274,364,191 

 

9 สินค้าคงเหลอื สุทธิ  

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 259,443,568 217,430,648 

งานระหวา่งทาํ 316,283,260 406,452,992 

สินคา้สาํเร็จรูป 81,741,447 91,455,481 

สินคา้ระหวา่งทาง 94,086,378 79,387,622 

 751,554,653 794,726,743 

หกั  ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บและค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้   

   - วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ (19,702,705) (14,837,725) 

   - งานระหวา่งทาํ (3,169,432) (1,221,964) 

   - สินคา้สาํเร็จรูป (6,945,299) (6,224,641) 

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 721,737,217 772,442,413 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้จาํนวน 10,655,761 บาท 

และกลบัรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวช้าจาํนวน 3,122,655 บาท โดยรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายในงบกาํไร

ขาดทุน (พ.ศ. 2559 บริษทับนัทึกกลบัรายการค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้และบนัทึกค่าเผือ่สินคา้ท่ีมีราคาทุนสูงกว่าราคา

ท่ีคาดวา่จะขายไดจ้าํนวน 3,157,333 บาท และ 155,480 บาท ตามลาํดบั โดยท่ีสินคา้มลูค่า 1,492,480 บาท แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บตํ่ากวา่ทุน) 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

34 

10 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 35,553,586 19,108,273 

ใหกู้ย้มืเพ่ิมข้ึน 55,494,180 46,230,737 

รับชาํระคืนระหวา่งปี (20,281,283) (29,785,424) 

ยอดคงเหลือปลายปี 70,766,483 35,553,586 

 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.90 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2.00 ต่อปี) โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนระหว่าง 2 เดือน 

ถึง 3 ปี 

 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 33,874,533 20,695,496 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 36,891,950 14,858,090 

 70,766,483 35,553,586 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 

    ตามวธีิส่วนได้เสีย 

    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   สัดส่วน     

   เงนิลงทุน จาํนวนเงนิ เงนิปันผล จาํนวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
        

บริษัทร่วม         

Lao Stanley Company Limited ผลิตช้ินส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ      

    ส่องสว่างยานยนต์ สหรัฐฯ 50 20,501,287 7,194,886 24,203,192 3,812,790 
        

Vietnam Stanley Electric  ผลิตช้ินส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ      

   Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์   สหรัฐฯ 20 1,027,730,997 62,270,370 907,220,093 49,880,120 

    1,048,232,284 69,465,256 931,423,285 53,692,910 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

    ตามวธีิราคาทุน 

    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   สัดส่วน     

   เงนิลงทุน จาํนวนเงนิ เงนิปันผล จาํนวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
        

บริษัทร่วม         

Lao Stanley Company Limited ผลิตช้ินส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ      

    ส่องสว่างยานยนต์ สหรัฐฯ 50 3,132,500 7,194,886 3,132,500 3,812,790 
        

Vietnam Stanley Electric  ผลิตช้ินส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ      

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

    57,176,689 69,465,256 57,176,689 53,692,910 

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน Lao Stanley Company Limited เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัมีสิทธิออกเสียงใน  

Lao Stanley Company Limited ไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 931,423,285 728,044,842 57,176,689 57,176,689 

ส่วนแบ่งผลกาํไร 255,720,107 217,351,555 - - 

เงินปันผลรับ (69,465,256) (53,692,910) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (69,445,852) 39,719,798 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,048,232,284 931,423,285 57,176,689 57,176,689 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนโดยสรุปของบริษทัร่วมแสดงไดด้งัน้ี 

 

 
 

Lao Stanley Company Limited 

Vietnam Stanley Electric  

Company Limited 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน 110,483,620 103,533,600 4,740,729,395 3,866,909,586 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  17,508,898 21,761,477 1,146,043,382 1,272,300,050 

รวมสินทรัพย์ 127,992,518 125,295,077 5,886,772,777 5,139,209,636 

     

หน้ีสินหมุนเวียน 86,040,492 75,645,363 714,441,718 586,570,720 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 949,452 1,243,330 33,676,073 16,538,451 

รวมหนี้สิน 86,989,944 76,888,693 748,117,791 603,109,171 

 

 
 

Lao Stanley Company Limited 

Vietnam Stanley Electric  

Company Limited 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 411,118,669 375,288,549 5,989,888,208 4,928,757,905 
     

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 14,903,230 19,113,974 1,241,342,457 1,026,923,809 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 

 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุน เงินลงทุน  

 ประเภทเผื่อขาย ท่ัวไป รวม 

 บาท บาท บาท 
    

เงินลงทุนในตราสารทุน    

   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,240,000 104,921,215 114,161,215 

   - บริษทัอ่ืน - - - 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 9,240,000 104,921,215 114,161,215 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุน เงินลงทุน  

 ประเภทเผื่อขาย ท่ัวไป รวม 

 บาท บาท บาท 
    

เงินลงทุนในตราสารทุน    

   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,760,000 104,921,215 112,681,215 

   - บริษทัอ่ืน - - - 

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



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

 

   สัดส่วน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   เงนิลงทุน จาํนวนเงนิ เงนิปันผล จาํนวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

        

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั        

   - หลักทรัพย์เผือ่ขาย        

บริษทั อีโนเว รับเบอร์         

   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผลิตยาง 200 ลา้นบาท 0.2  3,380,000 410,920 3,380,000 353,200 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน    5,860,000 - 4,380,000 - 

    9,240,000 410,920 7,760,000 353,200 

        

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั        

    - เงนิลงทุนทั่วไป (วธีิราคาทุน)        

บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์  อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

ผลิตหลอดไฟขนาดเลก็

หลอด LED และช้ินส่วน       

     อิเลคทรอนิคส์ 400 ลา้นบาท 15.0 60,000,000 16,183,642 60,000,000 - 

        

บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลิตอุปกรณ์       

 อิเลคทรอนิคส์        

 และช้ินส่วนอุปกรณ์       

 ส่องสว่าง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 2,788,586 3,000,000 - 

        

Lumax Industries Limited ผลิตช้ินส่วนส่องสว่าง       

 ยานยนต ์และช้ินส่วน 93.5 ลา้นรูปี      

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

        

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พิมพแ์ละ 7.5 ลา้นเหรียญ      

  ช้ินส่วนส่องสว่าง 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 

บริษัทอื่น         

    - เงนิลงทุนทั่วไป (วธีิราคาทุน)        

        

บริษทั  ทอ็ป ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก       

   และแม่พิมพ ์ 35.9 ลา้นบาท 13.9 5,000,000 - 5,000,000 - 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน    (5,000,000) - (5,000,000) - 

    - - - - 

        

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ    114,161,215 23,417,685 112,681,215 9,375,743 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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13 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 

 

 

 

 

 

ทีด่นิ 

ส่วนปรับปรุง 

ทีด่นิและ 

อาคาร 

 

 

อาคาร 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมอื

เคร่ืองใช้ในโรงงาน แม่พมิพ์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง 

ตดิตั้งและ 

อุปกรณ์ 

สํานักงาน 

เคร่ืองจักร 

ระหว่างการ 

ตดิตั้งและงาน 

ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

          

ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2558          

ราคาทุน 1,173,182,237 1,679,518,763 1,385,469,239 6,291,161,353 4,188,962,385 64,910,201 99,517,606 352,066,090 15,234,787,874 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (967,080,154) (527,191,066) (4,305,507,376) (3,494,027,796) (43,664,980) (74,168,338) - (9,411,639,710) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 1,173,182,237 712,438,609 858,278,173 1,985,653,977 694,934,589 21,245,221 25,349,268 352,066,090 5,823,148,164 

          

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559          

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 1,173,182,237 712,438,609 858,278,173 1,985,653,977 694,934,589 21,245,221 25,349,268 352,066,090 5,823,148,164 

ซ้ือสินทรัพย ์ 4,142,072 150,000 - 76,448,592 967,122 8,889,862 1,361,199 667,173,958 759,132,805 

จาํหน่ายสินทรัพย/์ตดัจาํหน่าย สุทธิ - (36,932) - (702,581) (87,403) (11) (19,496) - (846,423) 

โอนสินทรัพย ์ - 72,547,972 45,806,925 241,063,217 370,568,992 - 11,264,142 (741,251,248) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (หมายเหตุฯ 22) - (141,392,787) (57,510,053) (478,849,746) (347,895,054) (9,265,247) (10,428,394) - (1,045,341,281) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 1,177,324,309 643,706,862 846,575,045 1,823,613,459 718,488,246 20,869,825 27,526,719 277,988,800 5,536,093,265 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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13 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 

 

 

ทีด่นิ 

ส่วนปรับปรุง 

ทีด่นิและ 

อาคาร 

 

 

อาคาร 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมอื

เคร่ืองใช้ในโรงงาน แม่พมิพ์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง 

ตดิตั้งและ 

อุปกรณ์ 

สํานักงาน 

เคร่ืองจักร 

ระหว่างการ 

ตดิตั้งและงาน 

ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559          

ราคาทุน 1,177,324,309 1,751,873,323 1,431,276,164 6,487,018,434 4,536,968,196 63,669,289 111,662,192 277,988,800 15,837,780,707 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,108,166,461) (584,701,119) (4,663,404,975) (3,818,479,950) (42,799,464) (84,135,473) - (10,301,687,442) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 1,177,324,309 643,706,862 846,575,045 1,823,613,459 718,488,246 20,869,825 27,526,719 277,988,800 5,536,093,265 

          

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560          

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 1,177,324,309 643,706,862 846,575,045 1,823,613,459 718,488,246 20,869,825 27,526,719 277,988,800 5,536,093,265 

ซ้ือสินทรัพย ์ 20,666,000 1,168,000 - 71,357,507 - 6,877,991 2,359,797 842,917,581 945,346,876 

จาํหน่ายสินทรัพย/์ตดัจาํหน่าย สุทธิ - (268,260) - (530,437) (25) (4) (3,806) - (802,532) 

โอนสินทรัพย ์ - 53,548,115 13,449,833 128,835,036 481,988,156 160,000 24,126,753 (702,107,893) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (หมายเหตุฯ 22) - (138,321,211) (59,724,031) (478,238,749) (322,478,743) (9,243,974) (12,507,567) - (1,020,514,275) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 1,197,990,309 559,833,506 800,300,847 1,545,036,816 877,997,634 18,663,838 41,501,896 418,798,488 5,460,123,334 

          

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560          

ราคาทุน 1,197,990,309 1,794,028,995 1,444,125,997 6,553,353,236 5,008,550,919 68,182,779 132,428,874 418,798,488 16,617,459,597 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,234,195,489) (643,825,150) (5,008,316,420) (4,130,553,285) (49,518,941) (90,926,978) - (11,157,336,263) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 1,197,990,309 559,833,506 800,300,847 1,545,036,816 877,997,634 18,663,838 41,501,896 418,798,488 5,460,123,334 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 

 

โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 

ต้นทุนการออกแบบ

ผลติภัณฑ์ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558    

ราคาทุน 258,508,524 850,195,257 1,108,703,781 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (184,386,696) (290,616,891) (475,003,587) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 74,121,828 559,578,366 633,700,194 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559    

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 74,121,828 559,578,366 633,700,194 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 935,220 279,021,100 279,956,320 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (21) - (21) 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ 22) (24,685,498) (157,283,806) (181,969,304) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 50,371,529 681,315,660 731,687,189 

    

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 245,639,208 1,077,529,027 1,323,168,235 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (195,267,679) (396,213,367) (591,481,046) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 50,371,529 681,315,660 731,687,189 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 50,371,529 681,315,660 731,687,189 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 9,948,400 156,027,974 165,976,374 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (1) - (1) 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ 22) (18,018,113) (159,636,644) (177,654,757) 

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 42,301,815 677,706,990 720,008,805 

    

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 239,538,169 1,157,854,132 1,397,392,301 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (197,236,354) (480,147,142) (677,383,496) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 42,301,815 677,706,990 720,008,805 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน  

 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 17,082,747 1,747,961 17,082,747 1,747,961 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 82,504,232 92,529,059 82,504,232 92,529,059 

 99,586,979 94,277,020 99,586,979 94,277,020 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (11,331,213) (586,323) (11,331,213) (586,323) 

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (200,042,709) (186,470,209) (1,831,590) (11,620,889) 

 (211,373,922) (187,056,532) (13,162,803) (12,207,212) 
     

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้     

   รอการตัดบัญชี สุทธิ (111,786,943) (92,779,512) 86,424,176 82,069,808 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน  

 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี (92,779,512) (59,977,352) 82,069,808 74,196,279 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุฯ 23) (32,600,602) (24,562,200) 4,650,368 8,169,529 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

   (หมายเหตุฯ 23) 13,593,171 (8,239,960) (296,000) (296,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี (111,786,943) (92,779,512) 86,424,176 82,069,808 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ความเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

   

 

สินค้าคงเหลอื 

 

 

อุปกรณ์ 

 

สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน 

หนี้สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน อืน่ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 5,057,236 34,109,603 15,381,589 28,641,657 1,268,694 84,458,779 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (600,370) 5,332,285 1,065,284 4,021,042 - 9,818,241 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 4,456,866 39,441,888 16,446,873 32,662,699 1,268,694 94,277,020 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน 1,506,621 (4,446,136) 1,152,312 4,203,448 2,893,714 5,309,959 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 5,963,487 34,995,752 17,599,185 36,866,147 4,162,408 99,586,979 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินลงทุนใน 

บริษัทร่วม 

เงินลงทุน      

ระยะยาว 

 

อาคาร 

 

รวม  

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 (134,173,631) (580,000) (9,682,500) (144,436,131) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (32,731,729) - (1,648,712) (34,380,441) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (7,943,960) (296,000) - (8,239,960) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (174,849,320) (876,000) (11,331,212) (187,056,532) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (37,250,970) - (659,591) (37,910,561) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 13,889,171 (296,000) - 13,593,171 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (198,211,119) (1,172,000) (11,990,803) (211,373,922) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

เงินลงทุน      

ระยะยาว 

 

อาคาร 

 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 (580,000) (9,682,500) (10,262,500) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน - (1,648,712) (1,648,712) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (296,000) - (296,000) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (876,000) (11,331,212) (12,207,212) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน - (659,591) (659,591) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (296,000) - (296,000) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (1,172,000) (11,990,803) (13,162,803) 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานคา้งจ่าย 189,255,369 185,528,621 

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 26,660,971 29,778,158 

อ่ืนๆ 43,929,373 41,826,548 

 259,845,713 257,133,327 

 

17 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน   

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 184,330,737 163,313,497 

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 184,330,737 163,313,497 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงานในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 163,313,497 143,208,284 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,057,958 18,886,077 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,785,482 4,234,443 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (1,826,200) (3,015,307) 

ยอดคงเหลือปลายปี 184,330,737 163,313,497 

 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนแต่ละรายการมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,057,958 18,886,077 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,785,482 4,234,443 

รวม 22,843,440 23,120,520 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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17 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน (ต่อ)  

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ตน้ทุนขาย 20,215,560 20,734,560 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 770,040 687,960 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,857,840 1,698,000 

รวม 22,843,440 23,120,520 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 

 

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.01     ร้อยละ 3.01 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั : 

 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 

ร้อยละ 

การเพิม่ขึน้ 

ของหนี้สิน 

บาท 

การลดลง 

ของหนี้สิน 

บาท 
    

การเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลด 

   เพ่ิมข้ึน 

   ลดลง 

 

1.00 

1.00 

 

- 

21,672,029 

 

18,537,940 

- 

การเปล่ียนแปลงของเงินเดือน 

   เพ่ิมข้ึน 

   ลดลง 

 

1.00 

1.00 

 

21,921,766 

- 

 

- 

19,102,222 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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17 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน (ต่อ)  

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน 

 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,748,455 38,656,616 143,925,666 184,330,737 

รวม 1,748,455 38,656,616 143,925,666 184,330,737 

 

18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

  บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 76,625,000 383,125,000 504,250,000 887,375,000 

 

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 76,625,000 หุน้ ซ่ึงมีมลูค่าหุน้ละ 5 บาท (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

 

19 เงินปันผลจ่าย 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในอตัรา 5 บาทต่อหุ้น 

สาํหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินจาํนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 52,474 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 262,370 บาท เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการปฏิบติัในการรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามท่ีไดมี้การจ่ายจริงจาํนวน 382,862,630 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้น

ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในอตัรา 4.8 บาทต่อหุ้น 

สําหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินจาํนวน 367,800,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 2,900 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 13,920 บาท เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวธีิการปฏิบติัในการรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามท่ีไดมี้การจ่ายจริงจาํนวน 367,786,080 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้น

ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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20 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก

หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย 

ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 

21 รายได้อืน่ - อืน่ๆ 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบและของเสียจากการผลิต 36,680,716 46,626,851 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 64,876,186 55,112,043 

รายไดจ้ากภาษีท่ีไดรั้บคืนจากการส่งออก 15,578,382 16,879,491 

รายไดค่้าสิทธิ 861,708 877,881 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 989,039 3,623,089 

อ่ืนๆ  22,470,410 23,523,182 

 141,456,441 146,642,537 

 

22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 99,883,766 166,634,900 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,022,258,656 4,911,026,414 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,314,294,032 1,287,518,568 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 13) 1,020,514,275 1,045,341,281 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 14) 177,654,757 181,969,304 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 299,472,440 325,449,744 

ค่าจา้งบุคคลภายนอกผลิตสินคา้ 210,904,279 228,863,487 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 249,466,619 219,167,547 
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23 ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     

   ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไร     

      ทางภาษีสาํหรับปี 276,915,121 294,609,808 276,915,121 294,609,808 

     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

   รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว      

   (หมายเหตุฯ 15) 32,600,602 24,562,200 (4,650,368) (8,169,529) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 309,515,723 319,172,008 272,264,753 286,440,279 

 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางทฤษฎีบญัชีคูณกับอตัราภาษี 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 1,580,283,620 1,622,612,249 1,394,028,769 1,458,953,604 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     

   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 316,056,724 324,522,450 278,805,754 291,790,721 

ผลกระทบ:     

   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (3,876,630) (70,640) (3,876,630) (70,640) 

   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,583,578 1,950,683 2,583,578 1,950,683 

   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน  (5,471,751) (1,121,554) (5,471,751) (1,121,554) 

   กาํไรจากธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (3,716,998) (9,636,799) (3,716,998) (9,636,799) 

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายปีก่อนตํ่าไป 3,940,800 3,527,868 3,940,800 3,527,868 

ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึก 309,515,723 319,172,008 272,264,753 286,440,279 
     

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 19.59 19.67 19.53 19.63 
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23 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

การลดลง(เพ่ิมข้ึน)ของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิม่) หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิม่) หลงัภาษ ี

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก       

   การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,480,000 (296,000) 1,184,000 1,480,000 (296,000) 1,184,000 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม (69,445,852) 13,889,171 (55,556,681) 39,719,798 (7,943,960) 31,775,838 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (67,965,852) 13,593,171 (54,372,681) 41,199,798 (8,239,960) 32,959,838 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิม่) หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิม่) หลงัภาษ ี

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก       

   การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,480,000 (296,000) 1,184,000 1,480,000 (296,000) 1,184,000 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 1,480,000 (296,000) 1,184,000 1,480,000 (296,000) 1,184,000 

 

24 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กําไรต่อหุ้นขั้ นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

ท่ีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 1,270,767,897 1,303,440,241 1,121,764,016 1,172,513,325 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 76,625,000 76,625,000 76,625,000 76,625,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16.58 17.01 14.64 15.30 

 

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีนาํเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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25 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพแ์ละกิจการผลิต

โคมไฟสําหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล บริษทัจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการนั้น ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

 พ.ศ. 2560 

 

กจิการท่ีได้รับการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

กจิการท่ีไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม 

 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากการขายส่งออก 514,688,662 3,081,126,120 3,595,814,782 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 386,886,391 7,042,095,452 7,428,981,843 

 901,575,053          10,123,221,572 11,024,796,625 
    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมแม่พิมพใ์นประเทศ 3,908,636 - 3,908,636 

 

 พ.ศ. 2559 

 

กจิการท่ีได้รับการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

กจิการท่ีไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม 

 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากการขายส่งออก 494,793,453 2,547,663,223 3,042,456,676 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 616,507,515 7,013,259,395 7,629,766,910 

 1,111,300,968 9,560,922,618 10,672,223,586 
    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมแม่พิมพใ์นประเทศ 222,000 - 222,000 
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26 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัตอ้งเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงจาก

สินเช่ือ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเง่ือนไขทางการคา้เป็นระยะส้ันประมาณ 1 ถึง 3 เดือนความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นและเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนความเส่ียงจากสินเช่ือเกิด

จากการขายเช่ือ 

 

บริษทัใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษทัป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนโดยการทาํสัญญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การตดัสินใจท่ีจะรับระดับความเส่ียงข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงจะกาํหนดระดับ 

ความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและของคู่คา้  

 

บริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลักษณะเป็นการเก็งกําไร โดยการทาํตราสารอนุพนัธ์ต้องได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซ้ือขายคล่องเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีสุดของมลูค่า

ยติุธรรม ตามปกติบริษทัจะตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถืออยู่หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีบริษทักาํลงัจะออกดว้ย

ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั และวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีบริษทักาํลงัจะซ้ือหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ดว้ยราคาเสนอขาย

ปัจจุบัน หากบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายในปัจจุบนัไดบ้ริษัทอาจใช้ราคาซ้ือขายล่าสุดเม่ือสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกิจไม่เปล่ียนอย่างเป็นสาระสําคญันับจากวนัท่ีมีการซ้ือขายคร้ังล่าสุดจนถึงวนัท่ีวดัมูลค่า หากบริษทัทาํการจบัคู่สถานะ

ระหวา่งสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน บริษทัใชร้าคาเฉล่ียระหว่างราคาเสนอซ้ือกบัราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหน่ึงปีมีค่าใกลเ้คียงกับมูลค่า 

ท่ีตราไวห้กัดว้ยจาํนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงดว้ยระดบัความน่าเช่ือถือ มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทาง

การเงินท่ีใช้เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลประมาณข้ึนจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีบริษัทสามารถกู้ยืมไดด้้วยเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาว เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุฯ 12 

 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มลูระดบัท่ี 1) 

• ขอ้มลูอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มลูระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัท่ี 3) 
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26 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงินตราต่างประเทศ  เงินตราต่างประเทศ  

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     

สกุลเงินเยน 2.74 0.83 2.32 0.72 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 6.48 222.22 8.22 288.16 

  223.05  288.88 

     

หนี้สิน     

สกุลเงินเยน 133.53 41.56 259.62 82.22 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 10.55 365.29 10.79 381.88 

  406.85  464.10 

 

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขสําคัญ 
 

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พ่ือการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศเป็นรายการโดยเฉพาะเจาะจง  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีอายรุะหว่าง 

1 - 3 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายตามอตัราแลกเปล่ียนในสัญญามีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

   1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 35.14 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ  

(พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 35.24 บาท ต่อ  

1 เหรียญสหรัฐฯ)  

 

 

35,135,000 

 

 

35,235,000 

50 ลา้นเยน ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 30.98  บาท ต่อ 100 เยน 

   (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 60 ลา้นเยน ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 31.28 บาท ต่อ 100 เยน) 15,490,000 18,769,500 

       50,625,000 54,004,500 
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26 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (ต่อ) 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) จากการตีมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) (771,008) 46,289 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีคาํนวณโดยใช้อตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคารของ

บริษทัดว้ยการพิจารณาเง่ือนไขในตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน (ขอ้มลูระดบัท่ี 2) 

 

ข) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

บริษทัไม่มีความเส่ียงในดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั นโยบายของบริษทัคือทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่

ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม บริษทัไดเ้ลือกคู่สัญญาในการทาํรายการอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดกบั

สถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือ 

 

ค) มูลค่ายุติธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบ

กาํหนด ลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอ่ืน มีมูลค่าใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมี

ระยะเวลาครบกาํหนดส้ัน 

 

27 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทั

ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั้ง

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซ่ึงมีอาํนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวและกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีมีสาระสําคญักับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อีเล็กทริค จาํกัด ซ่ึงตั้ งอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น  

โดยถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 31.88 และกลุ่มผูถื้อหุน้บุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค ประกอบดว้ยบริษทั สแตนเลย ์อีเลก็ทริค จาํกดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการซ้ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการซ้ือวตัถุดิบซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกนัในปริมาณมาก

เพ่ือลดตน้ทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกาํหนดจากตน้ทุนสินคา้บวกกาํไรส่วนเพ่ิม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหักดว้ยค่าวตัถุดิบนาํเขา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น ค่าออกแบบและ

พฒันาผลิตภณัฑ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการคา้ตามปกติธุรกิจ ยอดคา้งชาํระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืน แสดงเป็นรายการเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายได้จากการขาย   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 591,412,576 694,942,634 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 175,393,207 171,307,785 

บริษทัร่วม 373,921,605 358,982,779 

 1,140,727,388 1,225,233,198 
   

รายได้เงินปันผล   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค  20,218,179 9,022,543 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 3,199,506 353,200 

บริษทัร่วม 69,465,256 53,692,910 

 92,882,941 63,068,653 
   

ค่าซ้ือสินค้าและบริการ   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค  1,825,882,987 1,707,994,305 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 361,469,221 343,820,286 

บริษทัร่วม 274,972,233 195,137,665 

 2,462,324,441 2,246,952,256 
   

ค่าสิทธิ   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 262,385,977 255,208,888 
   

ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 59,720,490 138,136,094 
   

ค่าวิชาการด้านเทคนิค   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 8,381,395 6,430,674 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 13,768,883 14,371,150 

   

ค่านายหน้า   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 20,031,672 20,033,595 

   

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 48,009,730 47,911,212 

 

ผลประโยชนร์ะยะส้ันประกอบดว้ยผลตอบแทนซ่ึงรวมถึงเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืน  
 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือขาย

ดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค  88,612,128 158,338,651 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 45,641,910 43,214,874 

บริษทัร่วม 85,222,877 72,810,666 

 219,476,915 274,364,191 

   

เจ้าหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค  310,060,361 338,431,495 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 36,112,969 38,940,993 

บริษทัร่วม 77,417,002 50,923,975 

 423,590,332 428,296,463 

   

เจ้าหนี้อืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 129,660,328 141,173,810 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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28 ภาระผูกพนัท่ีสําคัญ 

 

(ก) หนังสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนัจาํนวน 34 ลา้นบาท  

ซ่ึงเป็นการคํ้าประกนัสําหรับการชาํระภาษีเงินไดจ้าํนวน 18 ลา้นบาทและการคํ้าประกนัเก่ียวกบัค่าไฟฟ้าจาํนวน 16 ลา้น

บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : การคํ้าประกนัสําหรับการชาํระภาษีเงินไดจ้าํนวน 18 ลา้นบาทและการคํ้าประกนัเก่ียวกับ 

ค่าไฟฟ้าจาํนวน 16 ลา้นบาท) 

 

(ข) รายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจาํนวน 79 ลา้นบาท(พ.ศ. 2559 : 

จาํนวน 45 ลา้นบาท) ภาระผกูพนัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าก่อสร้างและเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต 

 

29 หนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัไดรั้บคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์จากกรมสรรพากรวา่บริษทัชาํระภาษีเงินไดส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2547 วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 วนัท่ี  

1 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวนัท่ี 1 เมษายน 

พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ไวไ้ม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากบริษทัไม่ไดท้าํการเฉล่ียกาํไรสุทธิระหวา่งกิจการส่งเสริมการลงทุน

ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและกิจการท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในการใชสิ้ทธิประโยชน์ในการคาํนวณภาษีเงินได้

นิติบุคคลท่ีอตัราร้อยละ 25 จากกาํไรสุทธิในส่วน 300 ลา้นบาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 387 พ.ศ. 2544 และฉบบัท่ี 475 

พ.ศ. 2551 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 18 ลา้นบาท บริษทัไดย้ืน่คดัคา้นอุทธรณ์และคดีอยูใ่นการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง 

ทั้งน้ีบริษทัไดย้ืน่ต่อกรมสรรพากรในการขออนุมติัทุเลาการชาํระภาษีอากรจนกว่าคาํพิพากษาของศาลจะถึงท่ีสุด โดยบริษทัไดท้าํ

หนงัสือคํ้าประกนัธนาคารเพ่ือการชาํระภาษีดงักล่าวแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 28 (ก) 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ศาลภาษีอากรกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องคาํคดัคา้นของบริษทั ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งชาํระภาษีอากรดงักล่าว 

ต่อกรมสรรพากร อยา่งไรก็ตามบริษทัไดย้ืน่คาํขออนุมติัทุเลาการชาํระภาษีอากรจนกวา่คาํพิพากษาของศาลจะถึงท่ีสุด บริษทัไดรั้บ

อนุมติัการขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ถึงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขณะน้ีบริษทัอยู่ในระหว่างการเตรียมการยื่นอุทธรณ์ 

คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษแผนกคดีภาษีอากร 

 

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไดมี้มติเสนอใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สาํหรับหุน้จาํนวน 76,625,000 หุน้ในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 383.13 ลา้นบาท 

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีซ่ึงจะจดัประชุมในวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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