
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของ บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 งบกาํไรขาดทุนท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลแบบยอ่เฉพาะกิจการ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี 

มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ือง 

ท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 
 

นางสาววราภรณ์  วรธิตกิลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 

กรุงเทพมหานคร 

4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,873,594,158 1,085,634,900 1,873,594,158 1,085,634,900

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 4 3,490,381,621 3,836,983,912 3,490,381,621 3,836,983,912

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ 5, 6 2,204,664,595 2,052,024,750 2,204,664,595 2,052,024,750

สินค้าคงเหลือ สุทธิ 833,802,022 721,737,217 833,802,022 721,737,217

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที�ถึงกําหนดรับชําระ

ภายในหนึ�งปี 32,501,733 33,874,533 32,501,733 33,874,533

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6,775,813 7,813,081 6,775,813 7,813,081

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,441,719,942 7,738,068,393 8,441,719,942 7,738,068,393

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 29,305,805 36,891,950 29,305,805 36,891,950

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

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 1,054,546,883 1,048,232,284 57,176,689 57,176,689

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 8 114,841,215 114,161,215 114,841,215 114,161,215

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 5,348,754,977 5,460,123,334 5,348,754,977 5,460,123,334

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 10 730,013,160 720,008,805 730,013,160 720,008,805

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ - - 86,731,581 86,424,176

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น สุทธิ 30,535,701 32,541,430 30,535,701 32,541,430

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,343,802,109 7,447,763,386 6,433,163,496 6,543,131,967

รวมสินทรัพย์ 15,785,522,051 15,185,831,779 14,874,883,438 14,281,200,360

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วันที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

  (นายโคอิจิ  นางาโนะ)            (นายอภิชาต ลี�อิสสระนุกูล)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น 512,511,498 457,449,854 512,511,498 457,449,854

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6 549,009,836 423,590,332 549,009,836 423,590,332

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทอื�น 145,185,095 151,035,576 145,185,095 151,035,576

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6 130,844,675 129,660,328 130,844,675 129,660,328

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 196,973,903 126,654,342 196,973,903 126,654,342

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 302,110,051 259,845,713 302,110,051 259,845,713

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,836,635,058 1,548,236,145 1,836,635,058 1,548,236,145

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 112,742,458 111,786,943 - -

ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงาน

หลังออกจากงาน 190,523,817 184,330,737 190,523,817 184,330,737

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 303,266,275 296,117,680 190,523,817 184,330,737

รวมหนี�สิน 2,139,901,333 1,844,353,825 2,027,158,875 1,732,566,882

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น 

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

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น

   มูลค่าที�ได้รับชําระแล้วหุ้นละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

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

ยังไม่ได้จัดสรร 12,808,412,253 12,512,867,321 11,916,805,063 11,618,257,978

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (88,479,035) (97,076,867) 5,232,000 4,688,000

รวมส่วนของเจ้าของ 13,645,620,718 13,341,477,954 12,847,724,563 12,548,633,478

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 15,785,522,051 15,185,831,779 14,874,883,438 14,281,200,360

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ                                6 2,968,550,334 2,631,785,883 2,968,550,334 2,631,785,883

ต้นทุนขายและการให้บริการ                                               6 (2,517,970,730) (2,229,774,477) (2,517,970,730) (2,229,774,477)

กําไรขั�นต้น 450,579,604 402,011,406 450,579,604 402,011,406

รายได้อื�น                                           

- เงินปันผลรับ 6 1,578,571 2,788,586 78,174,571 65,058,956

- กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน สุทธิ 4,786,151 66,820 4,786,151 66,820

- รายได้ดอกเบี�ยรับ                                        17,793,118 16,574,756 17,793,118 16,574,756

- อื�นๆ                                        21,679,192 18,794,108 21,679,192 18,794,108

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 496,416,636 440,235,676 573,012,636 502,506,046

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6 (125,276,466) (115,176,774) (125,276,466) (115,176,774)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 (76,451,679) (73,338,238) (76,451,679) (73,338,238)

รวมค่าใช้จ่าย (201,728,145) (188,515,012) (201,728,145) (188,515,012)

กําไรจากการดําเนินงาน 294,688,491 251,720,664 371,284,491 313,991,034

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 72,843,309 48,865,775 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 367,531,800 300,586,439 371,284,491 313,991,034

ภาษีเงินได้ (71,986,868) (57,282,583) (72,737,406) (59,963,503)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 295,544,932 243,303,856 298,547,085 254,027,531

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 11

กําไรสุทธิสําหรับงวด 3.86 3.18 3.90 3.32

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

บาท บาท บาท บาท

กําไรสุทธิสําหรับงวด 295,544,932 243,303,856 298,547,085 254,027,531

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวดหลังภาษี:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงของ

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 544,000 352,000 544,000 352,000

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษัทร่วม 8,053,832 (3,156,038) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,597,832 (2,804,038) 544,000 352,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 304,142,764 240,499,818 299,091,085 254,379,531

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินที�แสดง
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)    

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม ผลต่างจากการ องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สํารอง ยังไม่ได้ ของเงินลงทุนใน แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพย์เผื�อขาย ของบริษัทร่วม เจ้าของ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 เมษายน 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 295,544,932 544,000 8,053,832 8,597,832 304,142,764

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 383,125,000 504,250,000 38,312,500 12,808,412,253 5,232,000 (93,711,035) (88,479,035) 13,645,620,718

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 243,303,856 352,000 (3,156,038) (2,804,038) 240,499,818

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,868,265,910 3,856,000 (49,364,224) (45,508,224) 12,748,445,186

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)   

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สํารอง ยังไม่ได้ ของเงินลงทุนใน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพย์เผื�อขาย เจ้าของ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 เมษายน 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 298,547,085 544,000 544,000 299,091,085

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,916,805,063 5,232,000 5,232,000 12,847,724,563

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 254,027,531 352,000 352,000 254,379,531

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,133,384,123 3,856,000 3,856,000 12,062,927,623

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวด 367,531,800 300,586,439 371,284,491 313,991,034

รายการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวด

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 9 265,454,703 262,182,518 265,454,703 262,182,518

- ค่าตัดจําหน่าย 10 49,796,907 45,615,818 49,796,907 45,615,818

- ดอกเบี�ยรับ (17,793,118) (16,574,756) (17,793,118) (16,574,756)

- ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 (72,843,309) (48,865,775) - -

- รายได้เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 - - (76,596,000) (62,270,370)

- เงินลงทุนระยะยาว 8 (1,578,571) (2,788,586) (1,578,571) (2,788,586)

- (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (1,648,003) (28,273) (1,648,003) (28,273)

- (กลับรายการ)ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (149,400) (477,090) (149,400) (477,090)

- (กลับรายการ)ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื�อมูลค่าสุทธิ

ของสินค้าคงเหลือที�จะได้รับตํ�ากว่าราคาทุน 2,612,665 (2,227,113) 2,612,665 (2,227,113)

- (กลับรายการ)ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงาน

หลังออกจากงาน 6,654,180 5,710,860 6,654,180 5,710,860

- ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 446,757 368,846 446,757 368,846

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี�สินดําเนินงาน 598,484,611 543,502,888 598,484,611 543,502,888

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (157,733,926) 368,304,423 (157,733,926) 368,304,423

- สินค้าคงเหลือ (114,677,470) (71,746,957) (114,677,470) (71,746,957)

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,037,268 743,832 1,037,268 743,832

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 2,005,729 (1,715,388) 2,005,729 (1,715,388)

- เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น 55,061,644 (46,663,546) 55,061,644 (46,663,546)

- เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 125,419,504 (23,598,418) 125,419,504 (23,598,418)

- เจ้าหนี�อื�น - บริษัทอื�น (4,813,327) 2,009,077 (4,813,327) 2,009,077

- เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (2,010,021) (16,668,416) (2,010,021) (16,668,416)

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 42,264,338 (12,513,692) 42,264,338 (12,513,692)

- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน (461,100) (604,100) (461,100) (604,100)

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 544,577,250 741,049,703 544,577,250 741,049,703

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 544,577,250 741,049,703 544,577,250 741,049,703

- รับดอกเบี�ย 4,087,327 5,783,367 4,087,327 5,783,367

- จ่ายภาษีเงินได้ (2,861,250) (1,800,736) (2,861,250) (1,800,736)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 545,803,327 745,032,334 545,803,327 745,032,334

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (329,855) (44,932,929) (329,855) (44,932,929)

เงินสดจากการรับชําระหนี�เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 9,288,800 4,354,918 9,288,800 4,354,918

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (147,869,050) (235,659,490) (147,869,050) (235,659,490)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,675,421 28,331 1,675,421 28,331

ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 18,949,272 6,359,279 18,949,272 6,359,279

เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 76,596,000 66,083,160 76,596,000 66,083,160

- เงินลงทุนระยะยาว 8 1,578,571 - 1,578,571 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (63,888,762) (23,322,394) (63,888,762) (23,322,394)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 4 2,494,500,000 1,080,000,000 2,494,500,000 1,080,000,000

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 4 (2,147,897,709) (1,495,000,000) (2,147,897,709) (1,495,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 242,602,688 (642,089,125) 242,602,688 (642,089,125)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 788,406,015 102,943,209 788,406,015 102,943,209

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน (446,757) (368,846) (446,757) (368,846)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,873,594,158 1,942,461,918 1,873,594,158 1,942,461,918

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหนี�สินที�เกิดจากการซื�ออาคาร

อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 56,361,497 40,505,573 56,361,497 40,505,573

เงินปันผลค้างรับ - เงินลงทุนในบริษัทร่วม - 2,788,586 - 2,788,586

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

10 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

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

และมีท่ีอยู่ตามท่ีไดจ้ดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์แม่พิมพ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจ้าของ และงบกระแสเงินสด)ได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 

การบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อ  

บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย  

ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  

 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง  

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง  

หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการ

ดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนั

หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยนืยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดงรายการใน

งบการเงิน 

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ 

โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิดค่าเส่ือมราคา

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ 

หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิม

ท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท 

(บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทาํ 

โดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

โดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดง

เหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั่นคือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่า

รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก  

 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกิจการ 
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3 การประมาณการ 

 

ในการจัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจาก 

การประมาณการ 

 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทและ

แหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

4 เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไว้จนครบกาํหนด 

 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดประกอบดว้ยเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินธนาคาร ตัว๋เงินคลงั และเงินฝากธนาคารท่ีมีกาํหนด

ระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดในระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 บาท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,836,983,912 

ลงทุนเพ่ิมระหวา่งงวด 2,147,897,709 

ไถ่ถอนระหวา่งงวด (2,494,500,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,490,381,621 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะส้ันท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 1.18 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี  

(31 มีนาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.23 ถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี) 
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5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ สุทธิ 

 

รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 2,001,135,728 1,767,680,327 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (24,110,003) (24,259,403) 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน สุทธิ 1,977,025,725 1,743,420,924 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 6) 151,816,664 219,476,915 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 39,085,703 47,525,692 

รายไดค้า้งรับ 20,646,895 25,669,254 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมคา้งรับ 8,265,477 9,417,726 

อ่ืนๆ 7,824,131 6,514,239 

 2,204,664,595 2,052,024,750 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทอืน่ ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,956,885,057 1,734,347,477 144,090,780 217,547,362 

เกินกาํหนดชาํระ     

   - นอ้ยกวา่ 3 เดือน 17,997,852 7,806,621 6,580,451 1,655,383 

   - 3 - 6 เดือน 2,469,541 9,070 923,799 253,485 

   - 6 - 12 เดือน 1,179 - 209,349 20,685 

   - มากกวา่ 1 ปี 23,782,099 25,517,159 12,285 - 

 2,001,135,728 1,767,680,327 151,816,664 219,476,915 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั สแตนเลย ์อีเลก็ทริค จาํกดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุ้น

ในบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.69 และกลุ่มผูถื้อหุ้นบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค ประกอบดว้ยบริษทั สแตนเลย ์อีเลก็ทริค จาํกดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายได้จากการขาย   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  101,505,717 183,474,563 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั 39,576,167 48,552,019 

บริษทัร่วม 89,795,140 83,667,673 

 230,877,024 315,694,255 
   

เงินปันผลรับ   

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั 1,578,571 2,788,586 

บริษทัร่วม 76,596,000 62,270,370 

 78,174,571 65,058,956 
   

ซ้ือสินค้าและบริการ   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 661,088,856 444,230,140 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั 99,478,135 93,446,272 

บริษทัร่วม 70,233,331 63,263,041 

 830,800,322 600,939,453 
   

ค่าสิทธิ   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  66,987,040 61,309,017 
   

ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 24,441,918 15,273,532 
   

ค่าวิชาการด้านเทคนิค   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 1,894,678 2,461,543 
   

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 2,267,997 1,674,037 
   

ค่านายหน้า   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 11,886,294 9,692,786 
   

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน      10,327,226 10,498,369 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย

ดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ลูกหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  54,135,024 88,612,128 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 44,410,249 45,641,910 

บริษทัร่วม 53,271,391 85,222,877 

 151,816,664 219,476,915 
   

เจ้าหนี้การค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  441,247,712 310,060,361 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 37,206,626 36,112,969 

บริษทัร่วม 70,555,498 77,417,002 

 549,009,836 423,590,332 
   

เจ้าหนี้อื่น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 130,844,675 129,660,328 

 

7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมประกอบดว้ย 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,048,232,284 57,176,689 

ส่วนแบ่งผลกาํไร 72,843,309 - 

เงินปันผลรับ (76,596,000) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 10,067,290 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,054,546,883 57,176,689 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สรุปไดด้งัน้ี 

    ตามวธีิส่วนได้เสีย 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

    30 มถุินายน พ.ศ. 2560 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

   สัดส่วน     

   เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
        

บริษัทร่วม         

Lao Stanley Company Limited ผลิตช้ินส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ      

    ส่องสวา่งยานยนต ์    สหรัฐฯ 50 21,257,247 - 20,501,287 7,194,886 
      

 
 

Vietnam Stanley Electric  ผลิตช้ินส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ      

   Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต ์    สหรัฐฯ 20 1,033,289,636 76,596,000 1,027,730,997 62,270,370 

    1,054,546,883 76,596,000 1,048,232,284 69,465,256 

 

    ตามวธีิราคาทุน 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

    30 มถุินายน พ.ศ. 2560 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

   สัดส่วน     

   เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
        

บริษัทร่วม         

Lao Stanley Company Limited ผลิตช้ินส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ      

    ส่องสวา่งยานยนต ์    สหรัฐฯ 50 3,132,500 - 3,132,500 7,194,886 
        

Vietnam Stanley Electric  ผลิตช้ินส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ      

   Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต ์    สหรัฐฯ 20 54,044,189 76,596,000 54,044,189 62,270,370 

    57,176,689 76,596,000 57,176,689 69,465,256 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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8 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 

 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) เงินลงทุน   

 ประเภทเผื่อขาย เงินลงทุนท่ัวไป รวม 

 บาท บาท บาท 
    

เงินลงทุนในตราสารทุน    

   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,920,000 104,921,215 114,841,215 

   - บริษทัอ่ืน - - - 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 9,920,000 104,921,215 114,841,215 

    

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) เงินลงทุน   

 ประเภทเผื่อขาย เงินลงทุนท่ัวไป 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 

 

เงินลงทุนประเภทเผื่อขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ขอ้มลูระดบัท่ี 1) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ สรุปไดด้งัน้ี 

 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

    30 มถุินายน พ.ศ. 2560 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

   สัดส่วน     

   เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

        

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        

   - หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        

บริษทั อีโนเว รับเบอร์         

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

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าเงินลงทุน    6,540,000 - 5,860,000 - 

    9,920,000 - 9,240,000 410,920 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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8 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

    30 มถุินายน พ.ศ. 2560 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

   สัดส่วน     

   เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล 

ช่ือ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
        

บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน        

   - เงนิลงทุนทัว่ไป (วธีิราคาทุน)        

บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์ ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก       

   อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   หลอด LED และ       

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

บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลิตอุปกรณ์       

   อิเลคทรอนิคส์และ       

   ช้ินส่วนอุปกรณ์ส่องสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 1,578,571 3,000,000 2,788,586 
        

Lumax Industries Limited ผลิตช้ินส่วนส่องสวา่ง       

   ยานยนตแ์ละช้ินส่วน 93.5 ลา้นรูปี      

   ประกอบรถยนต ์ อินเดีย 1.73 8,793,715 - 8,793,715 - 
        

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พิมพแ์ละ 7.5 ลา้นเหรียญ      

   ช้ินส่วนส่องสวา่ง สหรัฐฯ 10.0 33,127,500 - 33,127,500 4,034,537 

    104,921,215 1,578,571 104,921,215 23,006,765 
        

บริษัทอืน่         

   - เงนิลงทุนทัว่ไป (วธีิราคาทุน)        

บริษทั ทอ็ป ไฮเทค ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก       

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

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน    (5,000,000) - (5,000,000) - 

    - - - - 
        

รวมเงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ    114,841,215 1,578,571 114,161,215 23,417,685 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 5,460,123,334 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  154,113,764 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (27,418) 

หกั  ค่าเส่ือมราคา (265,454,703) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 5,348,754,977 

 

รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรระหวา่งการติดตั้งและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัสาํหรับรายจ่ายลงทุนในอนาคตคงคา้งจาํนวน 134 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2560 : 

79 ลา้นบาท)  

 

10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 720,008,805 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 59,801,262 

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (49,796,907) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 730,013,160 

 

รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวดส่วนใหญ่คือตน้ทุนออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

11 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักตามจาํนวน

หุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างงวด (วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : จาํนวน 76,625,000 หุ้น และวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 

76,625,000 หุน้)  

 

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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12 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้  

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้ารวมทั้ง

สัญญาต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญัจากงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ยกเวน้ภาระผูกพนัสําหรับรายจ่าย

ลงทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 9 และรายการดงัต่อไปน้ี  

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง  

โดยมีจาํนวนเงินตามสัญญาและอายคุรบกาํหนดของสัญญา ดงัน้ี 

 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 
   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 40 ลา้นเยน 50 ลา้นเยน 

 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

อายคุรบกาํหนดของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1 - 2 เดือน 1 - 2 เดือน 

 

13 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 บริษทัไดย้ื่นคดัคา้นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยบริษทัไดท้าํหนังสือ

คํ้าประกนัธนาคารเพ่ือการชาํระภาษีดงักล่าวแลว้  

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ศาลภาษีอากรกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องคาํคดัคา้นของบริษทั ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งชาํระภาษีอากรดงักล่าว 

ต่อกรมสรรพากร อยา่งไรก็ตามบริษทัไดย้ืน่คาํขออนุมติัทุเลาการชาํระภาษีอากรจนกวา่คาํพิพากษาของศาลจะถึงท่ีสุด บริษทัไดย้ื่น

อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรแลว้ ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษแผนกคดีภาษีอากร 

 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินในงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดพิ้จารณาการนาํเสนอขอ้มลูการเงินจาํแนกตามส่วนงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์แม่พิมพ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์บริษทัไม่ได้

จดัทาํขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาว่ารายได ้สินทรัพย ์

และผลกาํไรของส่วนงานแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์มีจาํนวนไม่ถึงเกณฑเ์ชิงปริมาณท่ีบริษทัตอ้งแยกรายงานขอ้มูลของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีนาํเสนอใน 

งบการเงินน้ี 

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้น

ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในอตัรา 5 บาทต่อหุ้น 

สําหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินจาํนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 100 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 500 บาท เน่ืองจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพยข์องศูนย ์

รับฝากหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวน 383,124,500 บาท ใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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