
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

 

งบการเงิน 

วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผู ้ถือหุ้นท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  

และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความ

เส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนินงานท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  

และกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

 

วราภรณ์  วรธิติกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

 

กรุงเทพมหานคร 

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,839,887,555 2,350,313,187 1,839,887,555 2,350,313,187

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้

จนครบกําหนด 7 2,120,000,000 727,358,415 2,120,000,000 727,358,415

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ 8 2,282,884,697 1,884,059,909 2,282,884,697 1,884,059,909

สินค้าคงเหลือ สุทธิ 9 772,442,413 939,179,959 772,442,413 939,179,959

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

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 8,485,374 10,291,260 8,485,374 10,291,260

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,059,504,407 5,947,007,098 7,059,504,407 5,947,007,098

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 931,423,285 728,044,842 57,176,689 57,176,689

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 11 112,681,215 138,379,738 112,681,215 138,379,738

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 12 5,536,093,265 5,823,148,164 5,536,093,265 5,823,148,164

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ 13 731,687,189 633,700,194 731,687,189 633,700,194

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 14 - - 82,069,808 74,196,279

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น สุทธิ 35,881,524 23,624,876 35,881,524 23,624,876

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,347,766,478 7,346,897,814 6,555,589,690 6,750,225,940

รวมสินทรัพย์ 14,407,270,885 13,293,904,912 13,615,094,097 12,697,233,038

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วันที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 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. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น 515,856,412 499,825,139 515,856,412 499,825,139

                      - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 26 428,296,463 370,910,202 428,296,463 370,910,202

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทอื�น 176,226,229 154,772,965 176,226,229 154,772,965

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 26 141,173,810 148,707,283 141,173,810 148,707,283

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 124,546,267 159,832,142 124,546,267 159,832,142

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15 257,133,327 217,340,176 257,133,327 217,340,176

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,643,232,508 1,551,387,907 1,643,232,508 1,551,387,907

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ 14 92,779,512 59,977,352 - -

ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงาน

หลังออกจากงาน 16 163,313,497 143,208,284 163,313,497 143,208,284

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 256,093,009 203,185,636 163,313,497 143,208,284

รวมหนี�สิน 1,899,325,517 1,754,573,543 1,806,546,005 1,694,596,191

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 17 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 17 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 17 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

- สํารองตามกฎหมาย 19 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยังไม่ได้จัดสรร 11,624,962,054 10,689,307,893 10,879,356,592 10,074,629,347

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (42,704,186) (75,664,024) 3,504,000 2,320,000

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,507,945,368 11,539,331,369 11,808,548,092 11,002,636,847

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,407,270,885 13,293,904,912 13,615,094,097 12,697,233,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ



5

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ                                    5, 24, 26 10,672,223,586 9,523,828,663 10,672,223,586 9,523,828,663

ต้นทุนขายและการให้บริการ                                                (8,929,409,699) (7,808,825,451) (8,929,409,699) (7,808,825,451)

กําไรขั�นต้น 1,742,813,887 1,715,003,212 1,742,813,887 1,715,003,212

รายได้อื�น                                           

- เงินปันผลรับ 10, 11 9,375,743 10,851,279 63,068,653 63,597,715

- กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน สุทธิ 19,371,111 22,474,110 19,371,111 22,474,110

- กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 11 261,911,319 - 261,911,319 -

- อื�นๆ                                        20 146,642,537 255,920,301 146,642,537 255,920,301

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,180,114,597 2,004,248,902 2,233,807,507 2,056,995,338

ค่าใช้จ่ายในการขาย (472,130,882) (444,742,708) (472,130,882) (444,742,708)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (302,723,021) (282,912,819) (302,723,021) (282,912,819)

รวมค่าใช้จ่าย (774,853,903) (727,655,527) (774,853,903) (727,655,527)

กําไรจากการดําเนินงาน 21 1,405,260,694 1,276,593,375 1,458,953,604 1,329,339,811

ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 217,351,555 168,533,923 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,622,612,249 1,445,127,298 1,458,953,604 1,329,339,811

ภาษีเงินได้ 22 (319,172,008) (287,479,789) (286,440,279) (264,322,291)

กําไรสุทธิสําหรับปี 1,303,440,241 1,157,647,509 1,172,513,325 1,065,017,520

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 23

กําไรสุทธิสําหรับปี 17.01 15.11 15.30 13.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกําไรขาดทุนที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรสุทธิสําหรับปี 1,303,440,241 1,157,647,509 1,172,513,325 1,065,017,520

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีหลังภาษี:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 22 1,184,000 352,000 1,184,000 352,000

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษัทร่วม 22 31,775,838 8,556,009 - -

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 22 32,959,838 8,908,009 1,184,000 352,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,336,400,079 1,166,555,518 1,173,697,325 1,065,369,520

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ



7

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)    

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

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 ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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 18 - - - (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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2557 383,125,000 504,250,000 38,312,500 9,990,720,384 1,968,000 (86,540,033) (84,572,033) 10,831,835,851

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,157,647,509 352,000 8,556,009 8,908,009 1,166,555,518

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (459,060,000) - - - (459,060,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 มีนาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)   

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

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 ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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 18 - - - (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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2557 383,125,000 504,250,000 38,312,500 9,468,671,827 1,968,000 1,968,000 10,396,327,327

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,065,017,520 352,000 352,000 1,065,369,520

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (459,060,000) - - (459,060,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 มีนาคม 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี 1,622,612,249 1,445,127,298 1,458,953,604 1,329,339,811

รายการปรับปรุงกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 12 1,045,341,281 996,187,670 1,045,341,281 996,187,670

- ค่าตัดจําหน่าย 13 181,969,304 149,984,158 181,969,304 149,984,158

- ดอกเบี�ยรับ 20 (55,112,043) (42,369,096) (55,112,043) (42,369,096)

 - กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 11 (261,911,319) - (261,911,319) -

- ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 (217,351,555) (168,533,923) - -

- รายได้เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 - - (53,692,910) (52,746,436)

- เงินลงทุนระยะยาว 11 (9,375,743) (10,851,279) (9,375,743) (10,851,279)

- กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 20 (3,623,089) (96,330,949) (3,623,089) (96,330,949)

- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 21 - 21 -

- (กลับรายการ)ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 8 9,514,111 (636,120) 9,514,111 (636,120)

- กลับรายการค่าเผื�อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื�อมูลค่าสุทธิ

ของสินค้าคงเหลือที�จะได้รับตํ�ากว่าราคาทุน 9 (3,001,853) (11,936,514) (3,001,853) (11,936,514)

- (กลับรายการ)ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน 16 23,120,520 (257,436) 23,120,520 (257,436)

- กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น สุทธิ (184,330) (565,963) (184,330) (565,963)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี�สินดําเนินงาน 2,331,997,554 2,259,817,846 2,331,997,554 2,259,817,846

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (412,611,108) (208,177,728) (412,611,108) (208,177,728)

- สินค้าคงเหลือ 169,739,399 (197,847,112) 169,739,399 (197,847,112)

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,805,886 (3,911,317) 1,805,886 (3,911,317)

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (12,256,648) (2,745,876) (12,256,648) (2,745,876)

- เจ้าหนี�การค้า - บริษัทอื�น 16,031,273 39,578,428 16,031,273 39,578,428

- เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 57,386,261 138,277,928 57,386,261 138,277,928

- เจ้าหนี�อื�น - บริษัทอื�น 2,499,355 (62,431,079) 2,499,355 (62,431,079)

- เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (7,383,079) 34,837,951 (7,383,079) 34,837,951

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - (12,084,984) - (12,084,984)

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,793,151 (6,540,730) 39,793,151 (6,540,730)

- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน 16 (3,015,307) (725,900) (3,015,307) (725,900)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,183,986,737 1,978,047,427 2,183,986,737 1,978,047,427

- รับดอกเบี�ย 19,452,008 34,935,853 19,452,008 34,935,853

- จ่ายภาษีเงินได้ (329,895,683) (275,745,210) (329,895,683) (275,745,210)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,873,543,062 1,737,238,070 1,873,543,062 1,737,238,070

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกระแสเงินสดที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (740,365,610) (1,013,843,686) (740,365,610) (1,013,843,686)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,469,512 207,730,243 4,469,512 207,730,243

ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 32,834,876 5,489,055 32,834,876 5,489,055

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 11 290,000,000 - 290,000,000 -

เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 59,880,120 42,746,436 59,880,120 42,746,436

- เงินลงทุนระยะยาว 11 9,375,743 10,851,279 9,375,743 10,851,279

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (279,920,000) (281,133,673) (279,920,000) (281,133,673)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 7 4,987,000,000 1,003,000,000 4,987,000,000 1,003,000,000

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกําหนด 7 (6,379,641,585) (1,570,445,374) (6,379,641,585) (1,570,445,374)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,016,366,944) (1,595,605,720) (2,016,366,944) (1,595,605,720)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย 18 (367,786,080) (459,060,000) (367,786,080) (459,060,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (367,786,080) (459,060,000) (367,786,080) (459,060,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (510,609,962) (317,427,650) (510,609,962) (317,427,650)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,350,313,187 2,667,174,874 2,350,313,187 2,667,174,874

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน 184,330 565,963 184,330 565,963

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

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหนี�สินที�เกิดจากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ 

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,405,175 46,601,660 65,405,175 46,601,660

เงินปันผลค้างรับ - เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 3,812,790 10,000,000 3,812,790 10,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 

งบกระแสเงินสดที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

ในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ประเทศไทย 12000 บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์แม่พิมพ ์และแบบผลิตภณัฑ ์

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐาน

การบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535  

 

งบการเงินได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เงินลงทุน 

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงไดอ้ธิบายในนโยบายการบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 

ท่ีสําคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติั 

และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ 

ท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุฯ 3 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือ 

มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัได้แก่การเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดให้

กิจการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์่ารายการนั้นสามารถจัด

ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่

รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซอ้นของคาํนิยาม

ของมูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูล

สาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั  

มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  

   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน ์

   เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

   และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 

   เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

   ทางภาษีของกิจการ 

   (ปรับปรุง 2557)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน 

   ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน 

   เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 1    (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 

   สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  

   เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์

   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ 

   เหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 

   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต 

   สาํหรับเหมืองผิวดิน 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี 
 

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 การเปล่ียนแปลงประมาณ 

   การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือ กิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ  

   ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

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 

   และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

   และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

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 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้ง 

   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

   ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  

   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  

   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์

   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 

   รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
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2.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทั

ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 

การดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย

ชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน

ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ซ่ึงไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั 

 

2.5 ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของ

ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดย 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2.6 สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณ

โดยวธีิถวัเฉล่ีย ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้

และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือสินค้า ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา

ประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงาน

ตามปกติ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้

สินคา้นั้นสาํเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทับนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ

เท่าท่ีจาํเป็น 

 

2.7 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซ่ึงโดยทัว่ไปคือการท่ีบริษทัถือหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ย

ราคาทุนและใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน และความเคล่ือนไหว 

ในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั

ในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัร่วม บริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 

อีกต่อไปเวน้แต่บริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีสินของบริษทัร่วมหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างบริษทักับบริษทัร่วมจะตดับัญชีเท่าท่ีบริษทัมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมนั้น 

รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวน้แต่เป็นรายการท่ีมีหลักฐานว่าสินทรัพย ์

ท่ีโอนระหวา่งกนันั้นเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมจะเปล่ียนเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 

การบญัชีของบริษทั 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน  

 

รายช่ือบริษทัร่วมของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ 10 
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2.8 เงนิลงทุนอืน่ 

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นสามประเภท คือ เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 

เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุนโดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนด 

การจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและจะทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

- เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้

จนครบกาํหนด ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัท่ีใน 

งบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

- เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา

นอ้ยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ี 

ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน  

- เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือขายซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตน้ทุนของ 

เงินลงทุนใหร้วมไปถึงตน้ทุนการจดัทาํรายการ 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตาม 

ราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือมีการขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการดอ้ยค่า ผลสะสม

ของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะถูกนาํไปรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการกาํไรและรายการขาดทุน

จากเงินลงทุน 
 

เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะทดสอบการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน

สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน 

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาตามบญัชีจากจาํนวนท่ีถือไว ้
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2.9 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณการไว้

ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 

 

  อายุการใช้งาน (ปี) 

 อาคาร 30  

 ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 5 - 20  

 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นโรงงาน 5 - 10  

 แม่พิมพ ์ 4 

 ยานพาหนะ 5  

 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 

 

บริษทัมีการทบทวนอายกุารใชง้าน มูลค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 

เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 

ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ 

บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนโดยตรงในการได้มาและ 

การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรง 

ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทํางาน 

ในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามสดัส่วนท่ีเหมาะสม  

 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกวา่เม่ือไดม้าคร้ังแรกจะบนัทึกรวมเป็นตน้ทุน

เม่ือได้มาซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายสําหรับการดูแลและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

ต้นทุนการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 

ตน้ทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจาํนวนไม่เกินตน้ทุนท่ีสามารถวดัมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือและเม่ือประเมินแลว้ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั้ งในทางพาณิชยแ์ละ

เทคโนโลย ีตน้ทุนการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรู้เป็นคา่ใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป 

การตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเกิดจากการออกแบบผลิตภณัฑจ์ะเร่ิมตั้งแต่เม่ือเร่ิมใชแ้บบผลิตภณัฑใ์นการผลิตสินคา้เพ่ือการพาณิชย ์

โดยค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณตามวธีิเสน้ตรงตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากแบบผลิตภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 4 ปี 

 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านจาํกดั จะมีการทบทวนการดอ้ยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่

ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหวา่งมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก

การใชสิ้นทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า 

สินทรัพยซ่ึ์งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชน์พนกังานของบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักองทุนท่ีแยกต่างหากในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี  

บริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพย ์

เพียงพอท่ีจะจ่ายชาํระให้พนกังานทั้งหมดสาํหรับการให้บริการของพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์

เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงจะ

ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 

• โครงการสมทบเงิน 

 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบ

กองทุนจากพนักงานและบริษัท และบริษัทไม่มีภาระผูกพนัท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว  

เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ 

 

• โครงการผลประโยชน์ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

บริษทัจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเพ่ือจ่ายเงินให้แก่พนกังานซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 

จาํนวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับฐานเงินเดือนและจาํนวนปีท่ีพนักงานทาํงานให้บริษทันับถึงวนัท่ีส้ินสุดการทาํงานท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ

โดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุล

เงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนัใหแ้ก่พนกังาน และมีวนัครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนั 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานเกิดข้ึน

จากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานจะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 

 

25 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 

บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดทําไว  ้อนัเป็น 

ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ีบริษทัคาดว่าประมาณการ

หน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเม่ือคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้ นคืน 

อยา่งแน่นอน 

 

2.14 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดจ้ากการขายประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้โดยเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด 

โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนไป

ใหผู้ซ้ื้อแลว้  

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือเกิดสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้น 

 

2.15 ภาษีเงนิได้สําหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี 

ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้

เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบัญชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และ

กฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.15 ภาษีเงนิได้สําหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ

จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.16 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั 

การจ่ายเงินปันผล 
 

2.17 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดและลูกหน้ีการคา้ หน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหนา้ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีทาํให้บริษทัจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามจาํนวนและ

วนัท่ีท่ีไดต้กลงเป็นการล่วงหน้า ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะบนัทึกใน

งบกาํไรขาดทุน ส่วนเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกตามอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า  

ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดท่ีเท่ากบัส่วนแตกต่างระหวา่งอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทาํสญัญาและอตัราแลกเปล่ียนท่ีไดต้กลงเป็น

การล่วงหนา้ตามสัญญาจะตดัจาํหน่ายตลอดอายสุัญญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

แสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงบริษทัเป็นคู่สญัญาไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตฯุ 25 
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3 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะนั้น ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 การประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัมีดงัน้ี  

 

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าซากสาํหรับอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั 

โดยส่วนใหญ่อา้งอิงจากขอ้มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั้น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพ

หรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน  

 

บริษทัจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลงัการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย  

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงานคาํนวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการ 

โดยรวมถึงอตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังาน และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน การเปล่ียนแปลง

ในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใชจ่้ายและหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 

 

4 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ

บริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
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5 ข้อมูลของกจิการ 

 

รายได้ตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษทัมีรายไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต ์ 9,910,883,009 9,064,585,114 

แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์ 761,340,577 459,243,549 

 10,672,223,586 9,523,828,663 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีรายการกบับริษทัเป็นสัดส่วนเท่ากบัหรือ

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทัเป็นจาํนวน 2  กลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2558: 2 กลุ่มกิจการ) ซ่ึงประกอบดว้ยรายได้

จากลูกคา้กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 3,899 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 3,924 ลา้นบาท) และลูกคา้กลุ่มท่ี 2 จาํนวน 2,070 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 

1,185 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัถือเป็นลูกคา้รายเดียวกนัและรวมเรียกวา่กลุ่มกิจการ 

 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

เงินสดและเช็คท่ียงัไม่นาํฝาก 2,404,896 1,522,537 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 75,823,471 174,143,303 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 81,659,188 88,847,347 

เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋เงินคลงัและตัว๋แลกเงิน 1,680,000,000 2,085,800,000 

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

 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงินลงทุนระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.58 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : 

อตัราร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี) 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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7 เงนิลงทุนระยะส้ันทีถ่ือไว้จนครบกาํหนด 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีถือไวจ้นครบกําหนดประกอบด้วยเงินลงทุน 

ในตัว๋แลกเงินธนาคาร ตัว๋เงินคลงั และเงินฝากธนาคาร ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 727,358,415 159,913,041 

ลงทุนเพ่ิมระหวา่งปี 6,379,641,585 1,570,445,374 

ไถ่ถอนระหวา่งปี (4,987,000,000) (1,003,000,000)   

ราคาตามบญัชีปลายปี 2,120,000,000 727,358,415 

 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558: อตัราร้อยละ 1.50 ถึง

ร้อยละ 1.92 ต่อปี) 

 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ  

 

รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 1,892,424,946 1,504,472,662 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (11,972,198) (2,458,087) 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน สุทธิ 1,880,452,748 1,502,014,575 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 26) 274,364,191 262,219,706 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 42,929,076 43,261,182 

รายไดค้า้งรับ 29,618,917 33,243,832 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งรับ 22,703,743 3,400,157 

ลูกหน้ีอ่ืน 32,816,022 39,920,457 

 2,282,884,697 1,884,059,909 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สามารถวเิคราะห์ตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอืน่ ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,852,861,451 1,468,125,761 203,115,095 256,826,882 

เกินกาํหนดชาํระ     

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,512,405 10,893,337 69,944,903 5,298,512 

   3 - 6 เดือน 3,946,286 602,522 616,223 - 

   6 - 12 เดือน 52,478 - 687,970 94,312 

   มากกวา่ 1 ปี 26,052,326 24,851,042 - - 

 1,892,424,946 1,504,472,662 274,364,191 262,219,706 

 

9 สินค้าคงเหลอื สุทธิ  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 217,430,648 224,717,169 

งานระหวา่งทาํ 406,452,992 587,589,284 

สินคา้สาํเร็จรูป 91,455,481 76,954,089 

สินคา้ระหวา่งทาง 79,387,622 75,205,600 

 794,726,743 964,466,142 

หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บและค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั    

   - วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ (14,837,725) (11,185,012) 

   - งานระหวา่งทาํ (1,221,964) (8,133,695) 

   - สินคา้สาํเร็จรูป (6,224,641) (5,967,476) 

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 772,442,413 939,179,959 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

    ตามวธีิส่วนได้เสีย 

    พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   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 24,203,192 3,812,790 24,432,928 15,573,688 
        

Vietnam Stanley Electric  ผลิตช้ินส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ      

   Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต ์   สหรัฐฯ 20 907,220,093 49,880,120 703,611,914 37,172,748 

    931,423,285 53,692,910 728,044,842 52,746,436 

 

    ตามวธีิราคาทุน 

    พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   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 3,812,790 3,132,500 15,573,688 
        

Vietnam Stanley Electric  ผลิตช้ินส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ      

   Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต ์   สหรัฐฯ 20 54,044,189 49,880,120 54,044,189 37,172,748 

    57,176,689 53,692,910 57,176,689 52,746,436 

 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน Lao Stanley Company Limited เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัมีสิทธิออกเสียง

ใน Lao Stanley Company Limited ไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 728,044,842 601,562,344 57,176,689 57,176,689 

ส่วนแบ่งผลกาํไร 217,351,555 168,533,923 - - 

เงินปันผลรับ (53,692,910) (52,746,436) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 39,719,798 10,695,011 - - 

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

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมแสดงไดด้งัน้ี 

 

 Lao Stanley Company Limited Vietnam Stanley Electric Company Limited 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน 103,533,600 81,388,505 3,866,909,586 2,842,899,720 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  21,761,477 12,085,654 1,272,300,050 1,205,541,056 

รวมสินทรัพย์ 125,295,077 93,474,159 5,139,209,636 4,048,440,776 

     

หน้ีสินหมุนเวียน 75,645,363 44,608,303 586,570,720 515,239,296 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,243,330 - 16,538,451 15,141,462 

รวมหนี้สิน 76,888,693 44,608,303 603,109,171 530,380,758 

     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 375,288,549 226,433,307 4,928,757,905 4,045,943,989 
     

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 19,113,974 15,753,091 1,026,923,809 803,286,889 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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11 เงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ 

 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 เงนิลงทุน เงนิลงทุน  

 ประเภทเผือ่ขาย ทัว่ไป รวม 

 บาท บาท บาท 
    

เงนิลงทุนในตราสารทุน    

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

   - บริษทัอ่ืน - - - 

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

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558 เงนิลงทุน เงนิลงทุน  

 ประเภทเผือ่ขาย ทัว่ไป รวม 

 บาท บาท บาท 
    

เงนิลงทุนในตราสารทุน    

   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,280,000 104,921,215 111,201,215 

   - บริษทัอ่ืน - 27,178,523 27,178,523 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 6,280,000 132,099,738 138,379,738 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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11 เงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี  
 

   สัดส่วน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   เงินลงทุน จํานวนเงิน เงินปันผล จํานวนเงิน เงินปันผล 

ช่ือ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
        

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั        

   - หลกัทรัพย์เผื่อขาย        

บริษทั อีโนเว รับเบอร์         

   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผลิตยาง 200 ลา้นบาท 0.2  3,380,000 353,200 3,380,000 250,760 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน    4,380,000 - 2,900,000 - 

    7,760,000 353,200 6,280,000 250,760 
        

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั        

    - เงินลงทุนท่ัวไป (วิธีราคาทุน)        

บริษทั เอเชียนสแตนเลย ์  อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

ผลิตหลอดไฟขนาดเลก็

หลอด LED และช้ินส่วน       

     อิเลคทรอนิคส์ 400 ลา้นบาท 15.0 60,000,000 - 60,000,000 - 
        

บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลิตอุปกรณ์       

 อิเลคทรอนิคส์        

 และช้ินส่วนอุปกรณ์       

 ส่องสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 - 3,000,000 - 
        

Lumax Industries Limited ผลิตช้ินส่วนส่องสวา่ง       

 ยานยนต ์และช้ินส่วน 93.5 ลา้นรูปี      

 ประกอบรถยนต์ อินเดีย 1.73 8,793,715 1,440,580 8,793,715 292,153 
        

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พิมพแ์ละ 7.5 ลา้นเหรียญ      

  ช้ินส่วนส่องสวา่ง สหรัฐฯ 10.0 33,127,500 7,581,963 33,127,500 8,607,966 
        

    104,921,215 9,022,543 104,921,215 8,900,119 

บริษัทอืน่         

    - เงินลงทุนท่ัวไป (วิธีราคาทุน)        

บริษทั ซมั ไฮเทคส์ จาํกดั ชุบโลหะบน       

 ช้ินงานพลาสติก 104 ลา้นบาท 16.35 - - 27,178,523 1,700,400 
        

บริษทั  ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก       

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

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

    - - 27,178,523 1,700,400 
        

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ    112,681,215 9,375,743 138,379,738 10,851,279 

 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ซมั ไฮเทคส์ จาํกดั ซ่ึงมีราคาทุนจาํนวน  

27 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั C.Uyemura & Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่น ในราคา 290 ลา้นบาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการจาํหน่ายจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน

ดงักล่าวจาํนวน 262 ลา้นบาท 
 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายถูกกาํหนดโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ขอ้มูลระดบัท่ี 1)  



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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12 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 

 

 

 

 

 

ที่ดนิ 

ส่วนปรับปรุง 

ที่ดนิและ 

อาคาร 

 

 

อาคาร 

เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในโรงงาน แม่พมิพ์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ 

สํานักงาน 

เคร่ืองจักร 

ระหว่างการ 

ติดตั้งและงาน 

ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

ณ วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557          

ราคาทนุ 1,209,451,960 1,554,743,292 1,348,330,138 5,945,441,338 3,856,081,610 71,805,516 90,182,583 507,063,757 14,583,100,194 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (847,988,780) (523,466,252) (3,967,575,328) (3,153,998,772) (43,814,385) (70,972,810) - (8,607,816,327) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 1,209,451,960 706,754,512 824,863,886 1,977,866,010 702,082,838 27,991,131 19,209,773 507,063,757 5,975,283,867 

          

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558          

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 1,209,451,960 706,754,512 824,863,886 1,977,866,010 702,082,838 27,991,131 19,209,773 507,063,757 5,975,283,867 

ซ้ือสินทรัพย ์ 18,146,230 - - 56,630,423 171,468 3,066,000 2,581,335 874,855,805 955,451,261 

จาํหน่ายสินทรัพย/์ตดัจาํหน่าย สุทธิ (54,415,953) (3) (54,243,697) (2,225,520) (502,116) (12) (11,993) - (111,399,294) 

โอนสินทรัพย ์ - 143,191,724 140,370,284 401,894,352 333,313,170 - 11,083,942 (1,029,853,472) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (หมายเหตุฯ 21) - (137,507,624) (52,712,300) (448,511,288) (340,130,771) (9,811,898) (7,513,789) - (996,187,670) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 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 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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12 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ) 

 

 

 

 

ที่ดนิ 

ส่วนปรับปรุง 

ที่ดนิและ 

อาคาร 

 

 

อาคาร 

เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในโรงงาน แม่พมิพ์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ 

สํานักงาน 

เคร่ืองจักร 

ระหว่างการ 

ติดตั้งและงาน 

ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558          

ราคาทนุ 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 

          

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 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 21) - (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 

          

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559          

ราคาทนุ 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 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 

 

37 

13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน สุทธิ 

 

โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 

ต้นทุนการออกแบบ

ผลติภัณฑ์ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2557    

ราคาทุน 247,367,046 586,093,062 833,460,108 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (158,814,865) (166,204,564) (325,019,429) 

ราคาตามบญัชี สุทธิ 88,552,181 419,888,498 508,440,679 

    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2558    

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 88,552,181 419,888,498 508,440,679 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 11,141,478 264,102,195 275,243,673 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตฯุ 21) (25,571,831) (124,412,327) (149,984,158) 

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

    

ณ วนัที ่31 มนีาคม 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 

    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 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 (หมายเหตฯุ 21)  (24,685,498)  (157,283,806) (181,969,304) 

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

    

ณ วนัที ่31 มนีาคม 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 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 1,747,961 2,733,234 1,747,961 2,733,234 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 92,529,059 81,725,545 92,529,059 81,725,545 

 94,277,020 84,458,779 94,277,020 84,458,779 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (586,323) (4,816,357) (586,323) (4,816,357) 

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (186,470,209) (139,619,774) (11,620,889) (5,446,143) 

 (187,056,532) (144,436,131) (12,207,212) (10,262,500) 
     

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษีเงนิได้     

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

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี (59,977,352) (45,764,824) 74,196,279 63,112,307 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุฯ 22) (24,562,200) (11,985,526) 8,169,529 11,171,972 

เพ่ิม/(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

   (หมายเหตุฯ 22) (8,239,960) (2,227,002) (296,000) (88,000) 

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



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 

ความเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

   

 

สินค้าคงเหลอื 

 

 

อุปกรณ์ 

 

สินทรัพย์ 

ไม่มตีวัตน 

หนีสิ้น

ผลประโยชน์

พนักงาน อืน่ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี       

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 7,444,539 24,876,726 10,219,164 28,838,324 1,268,694 72,647,447 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (2,387,303) 9,232,877 5,162,425 (196,667) - 11,811,332 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 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 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

เงนิลงทุนใน 

บริษัทร่วม 

เงนิลงทุน      

ระยะยาว 

 

อาคาร 

 

   รวม  

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 (108,877,131) (492,000) (9,043,140) (118,412,271) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน (23,157,498) - (639,360) (23,796,858) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (2,139,002) (88,000) - (2,227,002) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (134,173,631) (580,000) (9,682,500) (144,436,131) 

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

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (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) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

เงนิลงทุน      

ระยะยาว 

 

อาคาร 

 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 (492,000) (9,043,140) (9,535,140) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุน - (639,360) (639,360) 

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (88,000) - (88,000) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (580,000) (9,682,500) (10,262,500) 

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

รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (296,000) - (296,000) 

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



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 
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15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานคา้งจ่าย 174,132,501 153,647,132 

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 29,778,158 28,721,168 

อ่ืนๆ 53,222,668 34,971,876 

 257,133,327 217,340,176 

 

16 ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน   

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน ์ 163,313,497 143,208,284 

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 163,313,497 143,208,284 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงานในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือตน้ปี 143,208,284 144,191,620 

(กลบัรายการ)ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,886,077 (4,977,235) 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,234,443 4,719,799 

ผลประโยชนท่ี์จ่าย (3,015,307) (725,900) 

ยอดคงเหลือปลายปี 163,313,497 143,208,284 

 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนแต่ละรายการมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   

(กลบัรายการ)ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,886,077 (4,977,235) 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,234,443 4,719,799 

รวม 23,120,520 (257,436) 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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16 ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน (ต่อ)  
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   

(กลบัรายการ)ตน้ทุนขาย 20,734,560 (2,414,967) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 687,960 630,738 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,698,000 1,526,793 

รวม 23,120,520 (257,436) 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.01 ร้อยละ 3.82 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั : 
 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้ 

 - ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมต ิ

ร้อยละ 

การเพิม่ขึน้ 

ของหนีสิ้น 

บาท 

การลดลง 

ของหนีสิ้น 

บาท 
    

การเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลด 

   เพ่ิมข้ึน 

   ลดลง 

 

1.00 

1.00 

 

- 

19,866,051 

 

16,962,198 

- 

การเปล่ียนแปลงของเงินเดือน 

   เพ่ิมข้ึน 

   ลดลง 

 

1.00 

1.00 

 

20,073,569 

- 

 

- 

17,459,725 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบั (มูลค่า

ปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 

Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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16 ประมาณการหนีสิ้นค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน (ต่อ)  

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน 
 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,944,600 31,143,322 127,225,575 163,313,497 

รวม 4,944,600 31,143,322 127,225,575 163,313,497 

 

17 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

  บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 76,625,000 383,125,000 504,250,000 887,375,000 

 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้ งหมดมีจาํนวน 76,625,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 76,625,000 หุ้น  

มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

 

18 เงนิปันผลจ่าย 

 

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

ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ในอตัรา 

4.8 บาทต่อหุน้ สาํหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินจาํนวน 367,800,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 

2,900 หุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 13,920 บาท เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการปฏิบติัในการ

รับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามท่ีไดมี้การจ่ายจริงจาํนวน 367,786,080 บาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอตัรา  

6 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นจํานวน 76,625,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวมทั้ งส้ินจํานวน 459,750,000 บาท โดยมีหุ้นจํานวน 

115,000 หุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 690,000 บาท เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการปฏิบติัในการ

รับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามท่ีไดมี้การจ่ายจริงจาํนวน 459,060,000 บาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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19 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

หลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 

20 รายได้อืน่ - อืน่ๆ 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบและของเสียจากการผลิต 46,626,851 52,222,976 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 55,112,043 42,369,096 

รายไดจ้ากภาษีท่ีไดรั้บคืนจากการส่งออก 16,879,491 15,012,079 

รายไดค้่าสิทธิ 877,881 242,466 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 3,623,089 96,330,949 

อ่ืนๆ  23,523,182 49,742,735 

 146,642,537 255,920,301 

 

21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 166,634,900 (178,042,424) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 4,911,026,414 4,232,778,531 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,287,518,568 1,212,617,799 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตฯุ 12) 1,045,341,281 996,187,670 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 13) 181,969,304 149,984,158 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 325,449,744 332,570,693 

ค่าจา้งบุคคลภายนอกผลิตสินคา้ 228,863,487 328,290,089 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 219,167,547 190,374,770 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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22 ภาษีเงนิได้ 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     

   ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไร     

      ทางภาษีสาํหรับปี 294,609,808 275,494,263 294,609,808 275,494,263 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

   รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว      

   (หมายเหตุฯ 14) 24,562,200 11,985,526 (8,169,529) (11,171,972) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 319,172,008 287,479,789 286,440,279 264,322,291 

 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางทฤษฎีบญัชีคูณกบั

อตัราภาษี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 1,622,612,249 1,445,127,298 1,458,953,604 1,329,339,811 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     

   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 324,522,450 289,025,460 291,790,721 265,867,962 

ผลกระทบ:     

   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (70,640) (390,232) (70,640) (390,232) 

   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 1,950,683 455,485 1,950,683 455,485 

   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน  (1,121,554) (1,610,924) (1,121,554) (1,610,924) 

   กาํไรจากธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (9,636,799) - (9,636,799) - 

   การปรับปรุงจากงวดก่อน 3,527,868 - 3,527,868 - 

ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึก 319,172,008 287,479,789 286,440,279 264,322,291 
     

อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 19.67 19.89 19.63 19.88 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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22 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 

 

การลดลง(เพ่ิมข้ึน)ของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 

 

ก่อนภาษี 

ภาษลีด 

(เพิม่) 

 

หลงัภาษี 

 

ก่อนภาษ ี

ภาษลีด 

(เพิม่) 

 

หลงัภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก       

   การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,480,000 (296,000) 1,184,000 440,000 (88,000) 352,000 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม 39,719,798 (7,943,960) 31,775,838 10,695,011 (2,139,002) 8,556,009 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 41,199,798 (8,239,960) 32,959,838 11,135,011 (2,227,002) 8,908,009 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 

 

ก่อนภาษี 

ภาษลีด 

(เพิม่) 

 

หลงัภาษี 

 

ก่อนภาษ ี

ภาษลีด 

(เพิม่) 

 

หลงัภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก       

   การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,480,000 (296,000) 1,184,000 440,000         (88,000) 352,000 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 1,480,000 (296,000) 1,184,000 440,000 (88,000) 352,000 
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23 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

ท่ีออกและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 

 งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 1,303,440,241 1,157,647,509 1,172,513,325 1,065,017,520 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 76,625,000 76,625,000 76,625,000 76,625,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 17.01 15.11 15.30 13.90 

 

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีนาํเสนอรายงาน ดงันั้นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 

24 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพ์

และกิจการผลิตโคมไฟสําหรับรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล บริษทัจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการอุตสาหกรรม  

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

 พ.ศ. 2559 

 

กจิการทีไ่ด้รับการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

กจิการทีไ่ม่ได้รับการ

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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24 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 

 พ.ศ. 2558 

 

กจิการทีไ่ด้รับการ 

ส่งเสริมการลงทุน 

กจิการทีไ่ม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม 

 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากการขายส่งออก 394,191,307 2,001,323,772 2,395,515,079 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 309,875,329 6,818,438,255 7,128,313,584 

 704,066,636 8,819,762,027 9,523,828,663 
    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมแม่พิมพใ์นประเทศ 1,684,243 - 1,684,243 

 

25 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียง

จากสินเช่ือ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออก

สินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเง่ือนไขทางการคา้เป็นระยะสั้ นประมาณ 1 ถึง 3 เดือน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นและเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ส่วนความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดจากการขายเช่ือ 
 

บริษทัใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนและเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษทัป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึน

โดยการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ การตดัสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการบริหาร 

ซ่ึงจะกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและของคู่คา้  
 

บริษทัไม่อนุญาตให้มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นการเก็งกาํไร โดยการทาํตราสารอนุพนัธ์ตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการของบริษทัก่อน 
 

การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซ้ือขายคล่องเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีสุด 

ของมูลค่ายุติธรรม ตามปกติบริษทัจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถืออยู่หรือหน้ีสินทางการเงิน 

ท่ีบริษทักาํลงัจะออกดว้ยราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั และวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีบริษทักาํลงัจะซ้ือหรือหน้ีสินทาง

การเงินท่ีมีอยู่ด้วยราคาเสนอขายปัจจุบัน หากบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายในปัจจุบันได ้

บริษทัอาจใชร้าคาซ้ือขายล่าสุดเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปล่ียนอยา่งเป็นสาระสาํคญันบัจากวนัท่ีมีการซ้ือขายคร้ัง

ล่าสุดจนถึงวนัท่ีวดัมูลค่า หากบริษทัทาํการจบัคู่สถานะระหว่างสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน บริษทัใช้

ราคาเฉล่ียระหวา่งราคาเสนอซ้ือกบัราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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25 เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายคุงเหลือตํ่ากวา่หน่ึงปีมีค่าใกลเ้คียงกบั

มูลค่าท่ีตราไวห้กัดว้ยจาํนวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงดว้ยระดบัความน่าเช่ือถือ มูลค่ายติุธรรม

ของหน้ีสินทางการเงินท่ีใชเ้พ่ือการเปิดเผยขอ้มูลประมาณข้ึนจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีบริษทัสามารถกูย้ืมไดด้ว้ย

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัตามอตัราดอกเบ้ีย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาว เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุฯ 11 

 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

• ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

• ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

• ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 

ก) สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 เงนิตราต่างประเทศ  เงนิตราต่างประเทศ  

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     

สกลุเงินเยน 2.32 0.72 2.20 0.59 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ 8.22 288.16 9.48 307.09 

  288.88  307.68 
     

หนีสิ้น     

สกลุเงินเยน 259.62 82.22 216.74 59.39 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ 10.79 381.88 10.82 353.90 

  464.10  413.29 

 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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25 เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ก) สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค์และเงือ่นไขสําคญั 

 

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 

สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พ่ือการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศเป็นรายการโดยเฉพาะเจาะจง  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

มีอายรุะหวา่ง 1 - 3 เดือน นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายตามอตัราแลกเปล่ียนในสญัญา 

มีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

   1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 35.24 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ  

(พ.ศ. 2558 : จาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 32.89 บาท ต่อ  

1 เหรียญสหรัฐฯ)  

 

 

35,235,000 

 

 

32,892,500 

60 ลา้นเยน ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 31.28 บาท ต่อ 100 เยน 

   (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 60 ลา้นเยน ซ่ึงมีอตัราถวัเฉล่ีย 27.13 บาท ตอ่ 100 เยน) 18,769,500 16,275,000 

       54,004,500 49,167,500 

 

มูลค่ายุตธิรรม 

 

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) จากการตีมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) 46,289 (311,127) 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดย

ธนาคารของบริษทัดว้ยการพิจารณาเง่ือนไขในตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
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25 เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ข) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

บริษทัไม่มีความเส่ียงในดา้นการให้สินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั นโยบายของบริษทัคือทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม บริษทัไดเ้ลือกคู่สัญญาในการทาํรายการอนุพนัธ์ทางการเงิน

และรายการเงินสดกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือ 
 

ค) มูลค่ายุตธิรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไว้

จนครบกาํหนด ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงิน

เหล่าน้ีมีระยะเวลาครบกาํหนดสั้น 
 

26 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่

จะโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการ

ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติั

ตามบุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทัมีรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อีเล็กทริค จาํกดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น 

โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 30.54 และกลุ่มผูถื้อหุ้นบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยถือหุน้ในบริษทัคิด

เป็นอตัราร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค ประกอบดว้ยบริษทั สแตนเลย ์อีเลก็ทริค จาํกดั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการซ้ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการซ้ือวตัถุดิบซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกนั 

ในปริมาณมากเพ่ือลดตน้ทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกําหนดจากต้นทุนสินคา้บวกกาํไร 

ส่วนเพ่ิม ค่าสิทธิจ่ายใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหักดว้ยค่าวตัถุดิบนาํเขา้จากกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์และค่าใชจ่้ายอ่ืน คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการคา้ตามปกติธุรกิจ  

ยอดค้างชําระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน แสดงเป็นรายการเจ้าหน้ีอ่ืนกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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26 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

รายได้จากการขาย   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 694,942,634 708,267,005 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 171,307,785 150,726,076 

บริษทัร่วม 358,982,779 257,997,827 

 1,225,233,198 1,116,990,908 

   

รายได้เงนิปันผล   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  9,022,543 8,900,119 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 353,200 250,760 

บริษทัร่วม 53,692,910 52,746,436 

 63,068,653 61,897,315 

   

ค่าซื้อสินค้าและบริการ   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  1,707,994,305 1,226,325,636 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 343,820,286 262,570,543 

บริษทัร่วม 195,137,665 173,380,860 

 2,246,952,256 1,662,277,039 

   

ค่าสิทธิ   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 255,208,888 243,484,422 

   

ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 138,136,094 180,818,307 

   

ค่าวชิาการด้านเทคนิค   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 6,430,674 4,563,467 
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26 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 14,371,150 21,725,354 

   

ค่านายหน้า   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 20,033,595 16,431,872 

   

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,911,212 45,219,414 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบดว้ยผลตอบแทนซ่ึงรวมถึงเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืน  
 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เป็นรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับ 

การซ้ือขายดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  158,338,651 166,980,686 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 43,214,874 38,302,018 

บริษทัร่วม 72,810,666 56,937,002 

 274,364,191 262,219,706 
   

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค  338,431,495 297,011,169 

บริษทัท่ีผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 38,940,993 27,249,363 

บริษทัร่วม 50,923,975 46,649,670 

 428,296,463 370,910,202 
   

เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั   

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 141,173,810 148,707,283 
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27 ภาระผูกพนัทีสํ่าคญั 

 

(ก) หนังสือคํา้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีเกิดจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 34 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นการคํ้าประกนัสาํหรับการชาํระภาษีเงินไดจ้าํนวน 18 ลา้นบาทและการคํ้าประกนัเก่ียวกบัค่าไฟฟ้าจาํนวน  

16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 22 ลา้นบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการคํ้าประกนัเก่ียวกบัค่าไฟฟ้า) 

 

(ข) รายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจาํนวน 45 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2558 : จาํนวน 90 ลา้นบาท) ภาระผูกพนัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าก่อสร้างและเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกาํลงั 

การผลิตในอนาคต 

 

28 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัไดรั้บคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์จากกรมสรรพากรวา่บริษทัชาํระภาษีเงินไดส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีตั้งแต่วนัท่ี 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 เน่ืองจากบริษทัไม่ไดท้าํการเฉล่ียกาํไรสุทธิ

ระหวา่งกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและกิจการท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในการใชสิ้ทธิประโยชน์

ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีอตัราร้อยละ 25 จากกาํไรสุทธิในส่วน 300 ลา้นบาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกา  

ฉบบัท่ี 387 พ.ศ. 2544 และฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 18 ลา้นบาท ขณะน้ีทางบริษทัไดย้ื่น

คดัคา้นอุทธรณ์และคดีอยูใ่นการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง ทั้งน้ีบริษทัไดย้ืน่ต่อกรมสรรพากรในการขออนุมติัทุเลา

การชาํระภาษีอากรจนกว่าคาํพิพากษาของศาลจะถึงท่ีสุด โดยบริษทัไดท้าํหนังสือคํ้าประกนัธนาคารเพ่ือการชาํระภาษี

ดงักล่าวแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 27 (ก) 

 

29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สําหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้นในอตัราหุ้นละ 5.00 บาท  

เป็นจาํนวนเงินรวม 383.13 ลา้นบาท ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีซ่ึงจะจดัประชุมในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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