
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

งบการเงิน 

วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561  



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (บริษทั)  ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

และผลการดาํเนินงานที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตาม

วิธีส่วนได้เสีย และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

งบการเงนิที�ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  

• งบกาํไรขาดทุนที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ� งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้



เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ

เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื� อง การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ เป็นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบและได้นําเรื� องนี�

มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น

แยกต่างหากสาํหรับเรื�องนี�

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.6 (นโยบายการบญัชี) 
และ หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 (สินคา้คงเหลือ) 

การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื� องที�ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจ
เนื�องจาก สินคา้คงเหลือเป็นรายการที�มีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย์
รวมและค่าเผื�อสินค้า เสื� อมสภาพและล้าสมัยเป็นรายการ
ประมาณการที�อาศัยดุลยพินิจและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้าคงเหลือจึงขึ� นอยู่กับดุลยพินิจ
เชิงอตัวสัิย รวมถึงความลาํเอียงที�อาจเกิดขึ�นไดข้องผูบ้ริหารทั�งที�
ตั�งใจหรือไม่ตั�งใจ

หลกัเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั
ตอ้งใชก้ารประมาณการจากดุลยพินิจ ซึ� งผูบ้ริหารใชป้ระสบการณ์
และข้อมูลที� เ กิดขึ� นในอดีต กําหนดให้สินค้าคงเหลือที�ไม่
เคลื�อนไหวนานเกินกว่า 12 เดือนจะถูกบันทึกค่าเผื�อสินค้า
เสื�อมสภาพและลา้สมยัในอตัราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื�อ
สินคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงแนวโน้มการ
ขายจากสภาพเศรษฐกิจทั�งในอดีต และปัจจุบนั อายุของสินคา้
คงเหลือ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสินคา้เสื�อมสภาพและ
ลา้สมยั 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานของบริษทัที�ใชใ้นการ
ประมาณการค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมัย และพบว่า
นโยบายการบญัชีมีความสมํ�าเสมอจากปีที�ผา่นมา

ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของ
ผูบ้ริหารซึ� งใชใ้นการประมาณการค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพและ
ล้าสมัย โดยพิจารณาจากข้อมูลที� เกิดขึ� นในอดีต รวมถึงการ
วิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้
สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบ เกี�ยวกับข้อสมมติฐานของ
ผู ้บ ริหารในด้านความเหมาะสมข อ ง อ า ยุ สิ น ค้า ค ง เห ลื อ 
ว่าเหมาะสมในการใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื�อสินค้า
เสื�อมสภาพและลา้สมยั

ข้าพเจ้าทดสอบความน่าเชื�อถือของรายงานอายุของสินค้า
คง เหลือที� ผู ้บ ริหาร ใช้ในกา รประ มาณ การ ค่า เผื�อ สิ น ค้า
เสื�อมสภาพและล้าสมยั โดยตรวจสอบรายการเคลื�อนไหววนั
สุดทา้ยของสินคา้คงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ เพื�อให้
มั�นใจว่าระบบสินคา้คงเหลือได้จาํแนกสินคา้คงเหลือตามอายุ
ของสินคา้คงเหลืออยา่งถูกตอ้ง

ขา้พเจา้ทดสอบความถูกตอ้งของตวัเลขโดยทดสอบการคาํนวณ
ค่าเผื�อสินค้าเสื� อมสภาพและล้าสมัยที�ประมาณการจากข้อ
สมมติฐานของผูบ้ริหาร ขา้พเจา้ไม่พบผลแตกต่างที�มีสาระสําคญั
จากวธีิการตรวจสอบดงักล่าว

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความครบถว้นของค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ
และลา้สมยั โดยทดสอบความครบถว้นของรายงานวเิคราะห์อายุ
สินคา้คงเหลือ และขอ้มูลที�ไดจ้ากการเขา้สังเกตการณ์ตรวจนับ
สินคา้คงเหลือ 

จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผูบ้ริหารใช้
ขอ้สมมติฐานที�สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณ
ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยัไดก้ระทาํอยา่งเหมาะสม



ข้อมูลอื�น

กรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญั

กบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิ 

กรรมการมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบั

การดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมีความตั�งใจที�

จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อ

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบ

บญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ที�ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มี

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�

เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่



ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ  ที�สําคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้

ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�อง

ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

วราภรณ์  วรธิติกุล

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4474

กรุงเทพมหานคร 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,012,032,313 1,085,634,900 2,012,032,313 1,085,634,900

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้

จนครบกาํหนด 7 4,212,450,217 3,836,983,912 4,212,450,217 3,836,983,912

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น สุทธิ 8 2,347,804,952 2,052,024,750 2,347,804,952 2,052,024,750

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 9 674,727,701 721,737,217 674,727,701 721,737,217

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหนึ�งปี 10 25,348,038 33,874,533 25,348,038 33,874,533

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 17,692,303 7,813,081 17,692,303 7,813,081

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,290,055,524 7,738,068,393 9,290,055,524 7,738,068,393

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 10 10,806,651 36,891,950 10,806,651 36,891,950

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน - 35,804,368 - 35,804,368

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 1,154,393,271 1,048,232,284 57,176,689 57,176,689

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 12 113,201,215 114,161,215 113,201,215 114,161,215

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 13 5,564,806,688 5,460,123,334 5,564,806,688 5,460,123,334

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 14 775,113,671 720,008,805 775,113,671 720,008,805

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 15 - - 87,036,833 86,424,176

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น สุทธิ 30,394,712 32,541,430 30,394,712 32,541,430

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,648,716,208 7,447,763,386 6,638,536,459 6,543,131,967

รวมสินทรัพย์ 16,938,771,732 15,185,831,779 15,928,591,983 14,281,200,360

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

 (นายโคอิจิ  นางาโนะ) (นายอภิชาต ลี� อิสสระนุกูล)

งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้ - บริษทัอื�น 514,745,721 457,449,854 514,745,721 457,449,854

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 27 498,282,289 423,590,332 498,282,289 423,590,332

เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น 322,204,024 151,035,576 322,204,024 151,035,576

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 27 223,210,120 129,660,328 223,210,120 129,660,328

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 181,649,546 126,654,342 181,649,546 126,654,342

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16 326,088,616 259,845,713 326,088,616 259,845,713

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,066,180,316 1,548,236,145 2,066,180,316 1,548,236,145

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 15 132,406,483 111,786,943 - -

ประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังาน

หลงัออกจากงาน 17 208,805,352 184,330,737 208,805,352 184,330,737

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 341,211,835 296,117,680 208,805,352 184,330,737

รวมหนี�สิน 2,407,392,151 1,844,353,825 2,274,985,668 1,732,566,882

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 18 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 20 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,788,404,424 12,512,867,321 12,723,998,815 11,618,257,978

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (182,712,343) (97,076,867) 3,920,000 4,688,000

รวมส่วนของเจ้าของ 14,531,379,581 13,341,477,954 13,653,606,315 12,548,633,478

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 16,938,771,732 15,185,831,779 15,928,591,983 14,281,200,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ                                    5, 25, 27 13,220,445,698 11,024,796,625 13,220,445,698 11,024,796,625

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ                                                (10,775,579,608) (9,087,200,921) (10,775,579,608) (9,087,200,921)

กาํไรขั�นต้น 2,444,866,090 1,937,595,704 2,444,866,090 1,937,595,704

รายไดอื้�น                                           

- เงินปันผลรับ 11, 12 10,303,166 23,417,685 92,815,488 92,882,941

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธิ 19,754,392 21,100,465 19,754,392 21,100,465

- รายไดด้อกเบี�ยรับ 69,486,678 64,876,186 69,486,678 64,876,186

- อื�นๆ                                        21 99,330,130 76,580,255 99,330,130 76,580,255

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,643,740,456 2,123,570,295 2,726,252,778 2,193,035,551

ค่าใชจ่้ายในการขาย (539,043,028) (464,056,579) (539,043,028) (464,056,579)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (350,907,911) (334,950,203) (350,907,911) (334,950,203)

รวมค่าใช้จ่าย (889,950,939) (799,006,782) (889,950,939) (799,006,782)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 22 1,753,789,517 1,324,563,513 1,836,301,839 1,394,028,769

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 294,757,654 255,720,107 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,048,547,171 1,580,283,620 1,836,301,839 1,394,028,769

ภาษีเงินได้ 23 (389,885,568) (309,515,723) (347,436,502) (272,264,753)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,658,661,603 1,270,767,897 1,488,865,337 1,121,764,016

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 24

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 21.65 16.58 19.43 14.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบกาํไรขาดทุนที�แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกจิการ

8



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,658,661,603 1,270,767,897 1,488,865,337 1,121,764,016

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีหลงัภาษี:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 23 (768,000) 1,184,000 (768,000) 1,184,000

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษทัร่วม 23 (84,867,476) (55,556,681) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 

- สุทธิจากภาษี 23 (85,635,476) (54,372,681) (768,000) 1,184,000

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,573,026,127 1,216,395,216 1,488,097,337 1,122,948,016

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง ผลต่างจาก รวม

ของมูลค่ายุติธรรม การแปลงค่า องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ สํารอง ยงัไม่ได้ ของเงนิลงทุนใน งบการเงนิ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร หลกัทรัพย์เผื�อขาย ของบริษทัร่วม เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 383,125,000 504,250,000 38,312,500 12,512,867,321 4,688,000 (101,764,867) (97,076,867) 13,341,477,954

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,658,661,603 (768,000) (84,867,476) (85,635,476) 1,573,026,127

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (383,124,500) - - - (383,124,500)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,788,404,424 3,920,000 (186,632,343) (182,712,343) 14,531,379,581

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของที�แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

กาํไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ สํารอง ของเงนิลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในหลกัทรัพย์เผื�อขาย เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 383,125,000 504,250,000 38,312,500 11,618,257,978 4,688,000 4,688,000 12,548,633,478

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 1,488,865,337 (768,000) (768,000) 1,488,097,337

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (383,124,500) - - (383,124,500)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 12,723,998,815 3,920,000 3,920,000 13,653,606,315

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 383,125,000 504,250,000 38,312,500 10,879,356,592 3,504,000 3,504,000 11,808,548,092

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2,048,547,171 1,580,283,620 1,836,301,839 1,394,028,769

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปี

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 13 1,051,782,513 1,020,514,275 1,051,782,513 1,020,514,275

- ค่าตดัจาํหน่าย 14 214,489,984 177,654,757 214,489,984 177,654,757

- ดอกเบี�ยรับ (69,486,678) (64,876,186) (69,486,678) (64,876,186)

- ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (294,757,654) (255,720,107) - -

- รายไดเ้งินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 - - (82,512,322) (69,465,256)

- เงินลงทุนระยะยาว 12 (10,303,166) (23,417,685) (10,303,166) (23,417,685)

- กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 21 (4,184,100) (989,039) (4,184,100) (989,039)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 - 1 - 1

- (กลบัรายการ)ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 8 (400,327) 26,755,769 (400,327) 26,755,769

- (กลบัรายการ)ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั เคลื�อนไหวชา้ และค่าเผื�อมูลค่าสุทธิ

ของสินคา้คงเหลือที�จะไดรั้บตํ�ากวา่ราคาทุน 9 (21,802,363) 7,533,106 (21,802,363) 7,533,106

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืนหกักลบกบัภาษีหกั ณ ที�จ่าย

ของเงินปันผลและเงินเพิ�ม 16,882,357 - 16,882,357 -

- ประมาณการหนี� สินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 29 17,628,090 - 17,628,090 -

- (กลบัรายการ)ประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 17 26,616,720 22,843,440 26,616,720 22,843,440

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น สุทธิ (467,965) 374,385 (467,965) 374,385

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี� สินดาํเนินงาน 2,974,544,582 2,490,956,336 2,974,544,582 2,490,956,336

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (296,916,174) 192,193,260 (296,916,174) 192,193,260

- สินคา้คงเหลือ 68,811,879 43,172,090 68,811,879 43,172,090

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (9,879,222) 672,293 (9,879,222) 672,293

- เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอรับคืน 18,922,011 - 18,922,011 -

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,146,718 (11,517,996) 2,146,718 (11,517,996)

- เจา้หนี�การคา้ - บริษทัอื�น 57,295,867 (58,406,558) 57,295,867 (58,406,558)

- เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 74,691,957 (4,706,131) 74,691,957 (4,706,131)

- เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น 45,984,989 (14,430,536) 45,984,989 (14,430,536)

- เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 27,893,805 (11,072,707) 27,893,805 (11,072,707)

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 48,614,813 2,712,386 48,614,813 2,712,386

- จ่ายค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 17 (2,142,105) (1,826,200) (2,142,105) (1,826,200)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,009,969,120 2,627,746,237 3,009,969,120 2,627,746,237

- รับดอกเบี�ย 15,590,920 19,142,653 15,590,920 19,142,653

- จ่ายภาษีเงินได้ (292,861,955) (274,807,045) (292,861,955) (274,807,045)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,732,698,085 2,372,081,845 2,732,698,085 2,372,081,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบกระแสเงนิสดที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 10 (329,854) (55,494,180) (329,854) (55,494,180)

เงินสดจากการรับชาํระหนี� เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 10 34,941,648 20,281,283 34,941,648 20,281,283

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (962,220,796) (960,556,948) (962,220,796) (960,556,948)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,865,975 1,791,570 4,865,975 1,791,570

ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 55,432,057 33,136,165 55,432,057 33,136,165

เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษทัร่วม 82,512,322 73,278,046 82,512,322 73,278,046

- เงินลงทุนระยะยาว 12 10,303,166 23,417,685 10,303,166 23,417,685

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (273,682,350) (161,967,194) (273,682,350) (161,967,194)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 7 8,954,000,000 5,531,400,000 8,954,000,000 5,531,400,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 7 (9,329,466,305) (7,248,383,912) (9,329,466,305) (7,248,383,912)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,423,644,137) (2,743,097,485) (1,423,644,137) (2,743,097,485)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย 19 (383,124,500) (382,862,630) (383,124,500) (382,862,630)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (383,124,500) (382,862,630) (383,124,500) (382,862,630)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 925,929,448 (753,878,270) 925,929,448 (753,878,270)

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 467,965 (374,385) 467,965 (374,385)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,012,032,313 1,085,634,900 2,012,032,313 1,085,634,900

รายการที�ไม่กระทบเงนิสด

ยอดคงเหลือของหนี� สินที�เกิดจากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 245,043,729 54,204,283 245,043,729 54,204,283

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

งบกระแสเงนิสดที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดัตั�งและประกอบกิจการในประเทศไทย 

และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต์ แม่พิมพ ์และแบบผลิตภณัฑ์

งบการเงินนี� ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการบญัชี

ที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

วา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื�อขายที�รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ�งไดอ้ธิบายในนโยบายการบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย

เรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี�ยวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคัญต่องบการเงิน

ในหมายเหตุฯ 3 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้อง 

2.2.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ�มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) 

เพิ�มเติมจากเดิมที�ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื�อมีการประกาศใช้) ทั�งนี� การเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับ

เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกที�จะเปลี�ยนมาใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี�ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจําหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั�นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนี� อาจตกไปหากเขา้ขอ้หนึ�งขอ้ใดต่อไปนี�  

คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั�นคือรายไดเ้ป็นปัจจยัที�เป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าที�จะไดรั้บ

จากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�ได้จากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กัน

เป็นอยา่งมาก 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเกี�ยวขอ้งกับกิจการ กิจการไม่ไดน้ํา

มาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในหนี� สิน

ของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั�งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเรื�องวธีิการบญัชีสําหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

กรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น จะถือว่ามีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ัก

ภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าที�

สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของกาํไรทางภาษี ที�สามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี

จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใช้หักภาษีที�เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที� ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยที์� ถือไวเ้พื�อขาย 

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นจะไม่มีผลกระทบที�มีนัยสําคัญ

ต่อกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.3 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15

เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความ

มาตรฐานบญัชีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

   (ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

   (ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

   (ปรับปรุง 2560) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี� อา้งอิงหลกัการวา่ รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไป

ยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�

1) ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

2) ระบุแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา

3) กาํหนดราคาของรายการในสัญญา

4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติั และ

5) รับรู้รายไดข้ณะที�กิจการเสร็จสิ�นการปฏิบติัตามแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.3 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15

เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่

- สินคา้หรือบริการที�แตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือการให้ส่วนลด

ภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ

- รายได้อาจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึ� นกว่าการรับรู้รายได้ภายใตม้าตรฐานปัจจุบัน หากสิ� งตอบแทนมีความผนัแปรด้วย

เหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมที�กาํหนดจากผลการปฏิบัติงาน ค่าสิทธิ

ความสําเร็จของผลงาน เป็นต้น) - จาํนวนเงินขั�นตํ�าของสิ� งตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรับรู้รายได้ หากไม่ได้มี

ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัที�จะกลบัรายการ

- จุดที� รับรู้รายได้อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที�ในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง 

ณ วนัสิ�นสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม

- มีขอ้กาํหนดใหม่ที�เฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียมเริ�มแรกที�ไม่สามารถ

เรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

- เนื�องจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพิ�มมากขึ�น 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดย

รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบันี�ประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม

ผูบ้ริหารของกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใชเ้ป็นครั� งแรก
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(ก) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที�บริษทัดาํเนินงานอยู ่

(สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใช้

นาํเสนองบการเงินของบริษทั 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

หรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอัตรา

แลกเปลี�ยนทั� งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั� นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�น

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั� นอื�นที�มีสภาพ

คล่องสูงซึ�งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า ซึ� งไม่ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั

2.5 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ 

ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี�

การคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี� การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ� ง

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ย

ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง 

หักดว้ยส่วนลดและเงินที�ไดรั้บคืนจากการซื�อสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง

ทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณ

จากราคาที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�นสําเร็จรูปและค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทั

บนัทึกค่าเผื�อการลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

2.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�บริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซึ� งโดยทั�วไปคือการที�บริษทัถือหุ้นที�มีสิทธิออก

เสียงอยู่ระหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด โดยเงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เริ�มแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สียในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนในบริษทัร่วมที�เกิดขึ�นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน และความเคลื�อนไหวในบัญชี

ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรม ผลสะสมของ

การเปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่า

เท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม บริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเวน้แต่บริษทัมีภาระผูกพนั

ในหนี� สินของบริษทัร่วมหรือตอ้งจ่ายชาํระหนี�แทนบริษทัร่วม

รายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหวา่งบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าที�บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั�น รายการขาดทุน

ที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่เป็นรายการที�มีหลกัฐานวา่สินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนันั�นเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมจะเปลี�ยนเท่าที�จาํเป็นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของบริษทั

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 

รายชื�อบริษทัร่วมของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.8 เงินลงทุนอื�น

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสามประเภท คือ เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 

เงินลงทุนเผื�อขาย และเงินลงทุนทั�วไป การจดัประเภทขึ� นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุนโดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจัด

ประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาที�ลงทุนและจะทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ�าเสมอ

- เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถที�จะถือไวจ้นครบ

กาํหนด ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

- เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออัตราดอกเบี� ย

เปลี�ยนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า 

12 เดือนนับแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารมีความ

จาํเป็นที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

- เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

การซื�อและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัที�ซื�อขายซึ� งเป็นวนัที�บริษทัตกลงที�จะซื�อหรือขายเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนให้

รวมไปถึงตน้ทุนการจดัทาํรายการ 

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย

เงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซื�อที�อา้งอิงจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อมีการขายเงินลงทุนเผื�อขายหรือเกิดการดอ้ยค่า ผลสะสมของมูลค่ายติุธรรมที�เปลี�ยนแปลงไป

จะถูกนาํไปรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน

เงินลงทุนทั�วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน

สูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�น

จะบันทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของ 

เงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของราคาตามบญัชีจากจาํนวนที�ถือไว้
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2.9 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื�อเริ�มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม

ค่าเสื� อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื�อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที�ประมาณการไวข้อง

สินทรัพยด์งัต่อไปนี�  ยกเวน้ที�ดินซึ�งมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั

อายุการใช้งาน (ปี)

อาคาร 30

ส่วนปรับปรุงที�ดินและอาคาร 5 - 20

เครื�องจกัร อุปกรณ์ และเครื�องมือเครื�องใชใ้นโรงงาน 5 - 10

แม่พิมพ์ 4

ยานพาหนะ 5

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5

บริษทัมีการทบทวนอายกุารใชง้าน มูลค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเสื�อมราคาอยา่งนอ้ยที�สุดทุกสิ�นรอบปีบญัชี 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ�งตามความเหมาะสม เมื�อตน้ทุน

นั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และ

จะตดัมูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�นๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนโดยตรงในการไดม้าและการดาํเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั� นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งตามสัดส่วนที�เหมาะสม 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ�นกว่าเมื�อไดม้าครั� งแรกจะบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนเมื�อไดม้า

ซึ�งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�น ค่าใชจ่้ายสาํหรับการดูแลและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น

ต้นทุนการออกแบบผลติภัณฑ์

ตน้ทุนซึ� งเกี�ยวขอ้งกับการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจาํนวนไม่เกินตน้ทุนที�สามารถวดัมูลค่าได้

อยา่งน่าเชื�อถือและเมื�อประเมินแลว้วา่โครงการนั�นจะประสบความสาํเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั�งในทางพาณิชยแ์ละเทคโนโลย ีตน้ทุน

การออกแบบผลิตภณัฑ์ที�ไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป การตดัจาํหน่ายรายจ่าย

ที�เกิดจากการออกแบบผลิตภณัฑจ์ะเริ�มตั�งแต่เมื�อเริ�มใชแ้บบผลิตภณัฑใ์นการผลิตสินคา้เพื�อการพาณิชย ์โดยค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ

ตามวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากแบบผลิตภณัฑเ์ป็นระยะเวลา 4 ปี 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใชง้านจาํกดั จะมีการทบทวนการดอ้ยค่าเมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคา

ตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�

คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์

สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นกลุ่มที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาไดเ้พื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพยซึ์� งรับรู้

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัที�ในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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2.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานของบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั�งที�เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที�บริษทัจ่ายเงินสมทบใหก้บักองทุนที�แยกต่างหากในจาํนวนเงินที�คงที� บริษทัไม่มีภาระผกูพนัตาม

กฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายชาํระใหพ้นกังานทั�งหมด

สําหรับการให้บริการของพนักงานทั�งในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะ

กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอายุ ซึ� งจะขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุ จาํนวนปีที�ให้บริการ และ

ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

• โครงการสมทบเงิน 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

บริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนักงาน

และบริษัท และบริษัทไม่มีภาระผูกพนัที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ

• โครงการผลประโยชน์

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเพื�อจ่ายเงินให้แก่พนักงานซึ� งเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จาํนวน

เงินดงักล่าวขึ�นอยูก่บัฐานเงินเดือนและจาํนวนปีที�พนักงานทาํงานใหบ้ริษทันบัถึงวนัที�สิ�นสุดการทาํงานที�จะเกิดขึ�นในอนาคต

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระ 

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ที�ตอ้งจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยพนัธบตัรรัฐบาลซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนัใหแ้ก่พนกังาน 

และมีวนัครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนั

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ�นจากการ

ปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานจะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 ประมาณการหนี�สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี� สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�จัดทําไว้ อันเป็นผล

สืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชําระภาระผูกพันนั� นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที�น่าเชื�อถือของจาํนวนที�ตอ้งจ่าย ในกรณีที�บริษทัคาดว่าประมาณการหนี� สินเป็นรายจ่ายที�

จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั�นคืนอยา่งแน่นอน

2.14 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รับจากการขายสินค้าโดยเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด 

โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนไปใหผู้ซื้�อแลว้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อเกิดสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�น

2.15 ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นหรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั�งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคา

ตามบญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการ

สินทรัพยห์รือรายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํจาํนวน

ผลต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�

จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการ

เรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ�งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

2.16 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล

2.17 เครื�องมือทางการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินที�สาํคญัที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั�นที�

ถือไวจ้นครบกาํหนดและลูกหนี� การคา้ หนี� สินทางการเงินที�สําคญัที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเจา้หนี� การคา้และ

เจา้หนี� อื�น นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง

บริษทัไดใ้ชเ้ครื�องมือทางการเงินซึ� งไดแ้ก่สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากการผนัผวนของ

อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าซึ� งเป็น

อตัราแลกเปลี�ยนที�ทาํให้บริษทัจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามจาํนวนและวนัที�ที�ไดต้กลงเป็นการ

ล่วงหน้า ลูกหนี� ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเจา้หนี� ตามสัญญาซื�อ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทึกตามอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า ส่วนเพิ�มหรือส่วนลดที�เท่ากบัส่วนแตกต่างระหวา่งอตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัที�ทาํสัญญาและอตัราแลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงเป็นการล่วงหนา้ตามสัญญาจะตดัจาํหน่ายตลอดอายสัุญญา ลูกหนี�และ

เจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงินซึ�งบริษทัเป็นคู่สัญญาไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ 26 

2.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในที�นําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน  

ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือ “คณะกรรมการบริษทั” ที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์
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3 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ใน

อดีตและปัจจยัอื�นๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น ในระหว่างปีสิ�นสุด

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 การประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัของบริษทัมีดงันี�

ค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมัย

บริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั เพื�อใหส้ะทอ้นถึงการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั�น

จะพิจารณาจากอายุของสินคา้คงเหลือ แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสินคา้เสื�อมสภาพและ

ลา้สมยั 

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าซากสําหรับอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั โดยส่วนใหญ่

อา้งอิงจากขอ้มูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยน์ั�น และรวมถึงการพิจารณาการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดย

การขายหรือเลิกใช้

ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน

บริษทัจดัให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุเพื�อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงานคาํนวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอตัรา 

คิดลด อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนพนักงาน และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน การเปลี�ยนแปลงในอตัราเหล่านี� มีผล

ต่อประมาณการค่าใชจ่้ายและหนี� สินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 

4 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของบริษทัเพื�อ

สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลด

ตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี� สิน
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5 ข้อมูลการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัไดพิ้จารณาการนาํเสนอขอ้มูลการเงินจาํแนกตามส่วนงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั ที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

ส่วนงานธุรกจิ

บริษทัดาํเนินกิจการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์แม่พิมพ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์บริษทัไม่ได้

จดัทาํขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานสําหรับธุรกิจแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์เนื�องจากผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาวา่รายได ้สินทรัพย ์

และผลกาํไรของส่วนงานแม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ ์มีจาํนวนไม่ถึงเกณฑเ์ชิงปริมาณที�บริษทัตอ้งแยกรายงานขอ้มูลของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลักษณะเดียวกันกับที�นําเสนอ

ในงบการเงินนี�

รายได้ตามกลุ่มผลติภัณฑ์

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัมีรายไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑด์งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต์ 12,778,957,295 10,493,677,557

แม่พิมพแ์ละแบบผลิตภณัฑ์ 441,488,403 531,119,068

13,220,445,698 11,024,796,625

ลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ� งมีรายการกบับริษทัเป็นสัดส่วนเท่ากบัหรือมากกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดท้ั�งหมดของบริษทัเป็นจาํนวน 2 กลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2560 : 2 กลุ่มกิจการ) ซึ� งประกอบดว้ยรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มที� 1

จาํนวน 5,590 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 4,037 ลา้นบาท) และลูกคา้กลุ่มที� 2 จาํนวน 3,692 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 2,000 ลา้นบาท) ทั�งนี�  

ลูกคา้ที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัถือเป็นลูกคา้รายเดียวกนัและรวมเรียกวา่กลุ่มกิจการ

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

เงินสดและเช็คที�ยงัไม่นาํฝาก 832,923 974,006
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 88,751,798 73,942,342
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 109,447,592 89,218,552

เงินลงทุนระยะสั�นในตั�วแลกเงิน 1,813,000,000 921,500,000

2,012,032,313 1,085,634,900

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงินลงทุนระยะสั� นมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.12 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัรา 

ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.23 ต่อปี)
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7 เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกาํหนด

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั� นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในตั�วแลกเงิน

ธนาคารและเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ที�มีกาํหนดระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

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

ลงทุนเพิ�มระหวา่งปี 9,329,466,305 7,248,383,912

ไถ่ถอนระหวา่งปี (8,954,000,000) (5,531,400,000)

ราคาตามบญัชีปลายปี 4,212,450,217 3,836,983,912

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.12 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 1.23 ถึงร้อยละ 

1.65 ต่อปี)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคต ซึ� งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตั�วแลกเงิน

ธนาคารและเงินฝากธนาคาร ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ระดบั 2 ของลาํดบัขั�นมูลค่ายุติธรม) อย่างไรก็ตาม 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั� นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเนื�องจากผลกระทบจากอตัราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั 

8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ

รายละเอียดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น สุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น 2,057,557,201 1,767,680,327

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (23,859,076) (24,259,403)

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น สุทธิ 2,033,698,125 1,743,420,924

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 27) 206,516,522 219,476,915

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 48,727,691 47,525,692

รายไดค้า้งรับ สุทธิ 26,716,955 25,669,254

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ 23,335,262 9,417,726

ลูกหนี� อื�น 8,810,397 6,514,239

2,347,804,952 2,052,024,750
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8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถวเิคราะห์ตามอายลูุกหนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,005,630,823 1,734,347,477 197,682,647 217,547,362

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 21,089,398 7,806,621 8,218,924 1,655,383

   3 - 6 เดือน 6,686,761 9,070 13,185 253,485

   6 - 12 เดือน - - 591,331 20,685

มากกวา่ 1 ปี 24,150,219 25,517,159 10,435 -

2,057,557,201 1,767,680,327 206,516,522 219,476,915

9 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 240,711,873 259,443,568

งานระหวา่งทาํ 255,320,170 316,283,260

สินคา้สาํเร็จรูป 97,143,936 81,741,447

สินคา้ระหวา่งทาง 89,566,795 94,086,378

682,742,774 751,554,653

หกั  ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บและค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้

- วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ (4,875,428) (19,702,705)

- งานระหวา่งทาํ (2,031,543) (3,169,432)

   - สินคา้สาํเร็จรูป (1,108,102) (6,945,299)

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 674,727,701 721,737,217

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้จาํนวน 472,520 บาท และ

กลบัรายการค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้จาํนวน 22,274,883 บาท โดยรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน 

(พ.ศ. 2560 บริษทัมีการบนัทึกค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้จาํนวน 10,655,761 บาท และกลบัรายการค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั

และเคลื�อนไหวชา้จาํนวน 3,122,655 บาท โดยรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุน)
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10 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

การเปลี�ยนแปลงของเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้ปี 70,766,483 35,553,586

ใหกู้ย้มืเพิ�มขึ�น 329,854 55,494,180

รับชาํระคืนระหวา่งปี (34,941,648) (20,281,283)

ยอดคงเหลือปลายปี 36,154,689 70,766,483

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนักงานมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.90 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.90 ต่อปี) โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนระหว่าง 2 เดือน 

ถึง 3 ปี 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 25,348,038 33,874,533

ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 10,806,651 36,891,950

36,154,689 70,766,483

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี�

ตามวธีิส่วนได้เสีย

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สัดส่วน

เงนิลงทุน จาํนวนเงนิ เงนิปันผล จาํนวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทร่วม  

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ

ส่องสว่างยานยนต์ สหรัฐฯ 50 22,706,618 5,916,322 20,501,287 7,194,886

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ

Company Limited ส่องสว่างยานยนต์   สหรัฐฯ 20 1,131,686,653 76,596,000 1,027,730,997 62,270,370

1,154,393,271 82,512,322 1,048,232,284 69,465,256
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี� (ต่อ)

ตามวธีิราคาทุน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สัดส่วน 

เงนิลงทุน จาํนวนเงนิ เงนิปันผล จาํนวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทร่วม 

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ

ส่องสว่างยานยนต์ สหรัฐฯ 50 3,132,500 5,916,322 3,132,500 7,194,886

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ

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

57,176,689 82,512,322 57,176,689 69,465,256

บริษทัร่วมเป็นบริษทัจาํกดัและไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาด บริษทัไม่มีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของบริษทั

ในบริษทัร่วมดงักล่าว

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถแสดงไดด้งันี�  

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

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

ส่วนแบ่งผลกาํไร 294,757,654 255,720,107 - -

เงินปันผลรับ (82,512,322) (69,465,256) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (106,084,345) (69,445,852) - -

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,154,393,271 1,048,232,284 57,176,689 57,176,689



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนโดยสรุปของบริษทัร่วมแสดงไดด้งันี�

Lao Stanley Company Limited

Vietnam Stanley Electric

Company Limited

ณ วันที� 31 มีนาคม ณ วันที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพยห์มุนเวยีน 135,266,442 110,483,620 5,342,521,329 4,740,729,395

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 12,479,345 17,508,898 916,377,931 1,146,043,382

รวมสินทรัพย์ 147,745,787 127,992,518 6,258,899,260 5,886,772,777

หนี� สินหมุนเวียน 99,967,323 86,040,492 584,590,269 714,441,718

หนี� สินไม่หมุนเวยีน 2,365,227 949,452 15,875,725 33,676,073

รวมหนี�สิน 102,332,550 86,989,944 600,465,994 748,117,791

Lao Stanley Company Limited

Vietnam Stanley Electric

Company Limited

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 453,364,727 411,118,669 5,574,641,366 5,989,888,208

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 20,937,872 14,903,230 1,421,443,589 1,241,342,457



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงไดด้งันี�

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุน เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย ทั�วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 8,280,000 104,921,215 113,201,215

- บริษทัอื�น - - -

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 8,280,000 104,921,215 113,201,215

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุน เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย ทั�วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,240,000 104,921,215 114,161,215

- บริษทัอื�น - - -

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



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปนี�  

สัดส่วน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงนิลงทุน จาํนวนเงนิ เงนิปันผล จาํนวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

- หลักทรัพย์เผื�อขาย

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผลิตยาง 200 ลา้นบาท 0.2 3,380,000 339,040 3,380,000 410,920

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทนุ 4,900,000 - 5,860,000 -

8,280,000 339,040 9,240,000 410,920

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

- เงนิลงทุนทั�วไป (วธีิราคาทุน)

บริษทั เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั�นแนล

จาํกดั

ผลิตหลอดไฟขนาดเลก็

หลอด LED และชิ�นส่วน

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

บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลิตอุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์ 

และชิ�นส่วนอุปกรณ์

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

Lumax Industries Limited ผลิตชิ�นส่วนส่องสว่าง

ยานยนต ์และชิ�นส่วน 93.5 ลา้นรูปี

ประกอบรถยนต์ อินเดีย 1.73 8,793,715 1,144,090 8,793,715 -

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พิมพแ์ละ 7.5 ลา้นเหรียญ

ชิ�นส่วนส่องสว่าง สหรัฐฯ 10.0 33,127,500 7,241,465 33,127,500 4,034,537

104,921,215 9,964,126 104,921,215 23,006,765

บริษัทอื�น 

- เงนิลงทุนทั�วไป (วธีิราคาทุน)

บริษทั  ทอ็ป ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

และแม่พิมพ์ 35.9 ลา้นบาท 13.9 5,000,000 - 5,000,000 -

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

- - - -

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 113,201,215 10,303,166 114,161,215 23,417,685

เงินลงทุนประเภทเผื�อขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยวดัตามราคาเสนอซื�อที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ขอ้มูลระดบัที� 1)



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

ที�ดนิ

ส่วนปรับปรุง

ที�ดนิและ

อาคาร อาคาร

เครื�องจักร อุปกรณ์

และเครื�องมือ

เครื�องใช้ในโรงงาน แม่พมิพ์ ยานพาหนะ

เครื�องตกแต่ง

ตดิตั�งและ

อุปกรณ์

สํานักงาน

เครื�องจักร

ระหว่างการ

ตดิตั�งและงาน

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559

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

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

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

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

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

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

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

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



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

ที�ดนิ

ส่วนปรับปรุง

ที�ดนิและ

อาคาร อาคาร

เครื�องจักร อุปกรณ์

และเครื�องมือ

เครื�องใช้ในโรงงาน แม่พมิพ์ ยานพาหนะ

เครื�องตกแต่ง

ตดิตั�งและ

อุปกรณ์

สํานักงาน

เครื�องจักร

ระหว่างการ

ตดิตั�งและงาน

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2560

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

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

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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

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

ซื�อสินทรัพย์ 6,090,000 161,860 - 38,594,197 19,281,013 10,269,565 1,623,469 1,081,127,638 1,157,147,742

จาํหน่ายสินทรัพย/์ตดัจาํหน่าย สุทธิ - - - (673,942) (22) (7,852) (59) - (681,875)

โอนสินทรัพย์ - 31,466,496 43,961,884 529,484,365 213,918,035 - 8,446,532 (827,277,312) -

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (หมายเหตุฯ 22) - (133,325,317) (61,279,401) (476,248,054) (358,659,050) (8,181,906) (14,088,785) - (1,051,782,513)

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 1,204,080,309 458,136,545 782,983,330 1,636,193,382 752,537,610 20,743,645 37,483,053 672,648,814 5,564,806,688

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ราคาทุน 1,204,080,309 1,825,657,351 1,488,087,881 6,977,157,059 5,234,186,734 67,246,344 140,449,612 672,648,814 17,609,514,104

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,367,520,806) (705,104,551) (5,340,963,677) (4,481,649,124) (46,502,699) (102,966,559) - (12,044,707,416)

ราคาตามบญัชี สุทธิ 1,204,080,309 458,136,545 782,983,330 1,636,193,382 752,537,610 20,743,645 37,483,053 672,648,814 5,564,806,688



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ต้นทุนการออกแบบ

ผลติภัณฑ์

ต้นทุนการ

ออกแบบผลติภัณฑ์

ระหว่างพฒันา รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 245,639,208 751,422,991 326,106,036 1,323,168,235

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

ราคาตามบญัชี สุทธิ 50,371,529 355,209,624 326,106,036 731,687,189

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 50,371,529 355,209,624 326,106,036 731,687,189

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 9,948,400 - 156,027,974 165,976,374

โอนสินทรัพย์ - 249,178,025 (249,178,025) -

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (1) - - (1)

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

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 42,301,815 444,751,005 232,955,985 720,008,805

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 239,538,169 924,898,147 232,955,985 1,397,392,301

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

ราคาตามบญัชี สุทธิ 42,301,815 444,751,005 232,955,985 720,008,805

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี สุทธิ 42,301,815 444,751,005 232,955,985 720,008,805

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 15,356,790 - 254,238,060 269,594,850

โอนสินทรัพย์ - 228,976,620 (228,976,620) -

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ 22) (18,535,285) (195,954,699) - (214,489,984)

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 39,123,320 477,772,926 258,217,425 775,113,671

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 254,894,959 1,012,509,569 258,217,425 1,525,621,953

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (215,771,639) (534,736,643) - (750,508,282)

ราคาตามบญัชี สุทธิ 39,123,320 477,772,926 258,217,425 775,113,671



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 4,384,210 17,082,747 4,384,210 17,082,747

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 95,797,036 82,504,232 95,797,036 82,504,232

100,181,246 99,586,979 100,181,246 99,586,979

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (11,990,803) (11,331,213) (11,990,803) (11,331,213)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (220,596,926) (200,042,709) (1,153,610) (1,831,590)

(232,587,729) (211,373,922) (13,144,413) (13,162,803)

สินทรัพย์(หนี�สิน)ภาษีเงินได้

   รอการตัดบัญชี สุทธิ (132,406,483) (111,786,943) 87,036,833 86,424,176

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

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

เพิ�ม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุฯ 23) (42,028,409) (32,600,602) 420,657 4,650,368

เพิ�ม/(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

   (หมายเหตุฯ 23) 21,408,869 13,593,171 192,000 (296,000)

ยอดคงเหลือปลายปี (132,406,483) (111,786,943) 87,036,833 86,424,176
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ความเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าคงเหลือ อุปกรณ์

สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน อื�นๆ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

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

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

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุน (4,360,472) (1,584,858) 1,644,675 4,894,922 - 594,267

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,603,015 33,410,894 19,243,860 41,761,069 4,162,408 100,181,246
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม

เงินลงทุน     

ระยะยาว อาคาร รวม 

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 (174,849,320) (876,000) (11,331,212) (187,056,532)

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุน (37,250,970) - (659,591) (37,910,561)

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 13,889,171 (296,000) - 13,593,171

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

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุน (42,449,066) - (173,610) (42,622,676)

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 21,216,869 192,000 - 21,408,869

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (219,443,316) (980,000) (12,164,413) (232,587,729)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงินลงทุน     

ระยะยาว อาคาร รวม

บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 (876,000) (11,331,212) (12,207,212)

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุน - (659,591) (659,591)

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (296,000) - (296,000)

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

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุน - (173,610) (173,610)

รายการที�บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 192,000 - 192,000

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (980,000) (12,164,413) (13,144,413)
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16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานคา้งจ่าย 214,531,614 189,255,369

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 28,698,989 26,660,971

ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 43,270,000 12,660,000

อื�นๆ 39,588,013 31,269,373

326,088,616 259,845,713

17 ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน   

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 208,805,352 184,330,737

หนี� สินที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 208,805,352 184,330,737

รายการเคลื�อนไหวของประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงานในระหวา่งปีมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้ปี 184,330,737 163,313,497

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 21,226,027 18,057,958

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,390,693 4,785,482

ผลประโยชน์ที�จ่าย (2,142,105) (1,826,200)

ยอดคงเหลือปลายปี 208,805,352 184,330,737

ค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนแต่ละรายการมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 21,226,027 18,057,958

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,390,693 4,785,482

รวม 26,616,720 22,843,440
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17 ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน (ต่อ)

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ตน้ทุนขาย 23,857,560 20,215,560

ค่าใชจ่้ายในการขาย 846,480 770,040

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,912,680 1,857,840

รวม 26,616,720 22,843,440

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงันี�

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.01 ร้อยละ 3.01

อตัราการขึ�นเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั :

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติฐาน

ร้อยละ

การเพิ�มขึ�น

ของหนี�สิน

บาท

การลดลง

ของหนี�สิน

บาท

การเปลี�ยนแปลงในอตัราคิดลด 

เพิ�มขึ�น

   ลดลง 

1.00

1.00

-

23,493,521

20,133,953

-

การเปลี�ยนแปลงของเงินเดือน 

เพิ�มขึ�น

   ลดลง 

1.00

1.00

23,817,243

-

-

20,796,715

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี� อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐาน ขณะที�ให้ข้อสมมติฐานอื�นคงที� ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการคาํนวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหนี� สินบาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน
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18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 76,625,000 383,125,000 504,250,000 887,375,000

หุน้สามญัจดทะเบียนทั�งหมดมีจาํนวน 76,625,000 หุน้ ซึ� งมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 76,625,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

หุน้ทั�งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

19 เงินปันผลจ่าย

ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในอตัรา 5 บาทต่อหุ้น

สําหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั� งสิ�นจาํนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 100 หุ้น ซึ� งไม่มีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 500 บาท เนื�องจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการปฏิบติัในการรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย์ บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ไดมี้การจ่ายจริงจาํนวน 383,124,500 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุ้น

ในวนัที� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน) เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในอตัรา 5 บาทต่อหุ้น

สําหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นจาํนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 52,474 หุ้น ซึ� งไม่มีสิทธิ

ไดรั้บเงินปันผลรวมเป็นเงิน 262,370 บาท เนื�องจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบวธีิการปฏิบติัในการรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์บริษทับนัทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ไดมี้การจ่ายจริงจาํนวน 382,862,630 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุ้น

ในวนัที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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20 สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก

หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย 

ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้

21 รายได้อื�น - อื�นๆ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบและของเสียจากการผลิต 46,357,157 36,680,716

รายไดจ้ากภาษีที�ไดรั้บคืนจากการส่งออก 12,897,362 15,578,382

รายไดค่้าสิทธิ 640,718 861,708

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 4,184,100 989,039

อื�นๆ 35,250,793 22,470,410

99,330,130 76,580,255

22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายที�รวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 45,560,601 99,883,766

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 6,276,803,136 5,022,258,656

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 1,361,983,492 1,314,294,032

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 13) 1,051,782,513 1,020,514,275

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 14) 214,489,984 177,654,757

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 322,462,055 299,472,440

ค่าจา้งบุคคลภายนอกผลิตสินคา้ 187,376,696 210,904,279

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 302,087,758 249,466,619
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23 ภาษีเงินได้ 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั: 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไร

      ทางภาษีสาํหรับปี 347,857,159 276,915,121 347,857,159 276,915,121

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี: 

รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว

   (หมายเหตุฯ 15) 42,028,409 32,600,602 (420,657) (4,650,368)

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 389,885,568 309,515,723 347,436,502 272,264,753

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของบริษทัมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางทฤษฎีบญัชีคูณกบัอตัราภาษี 

โดยมีรายละเอียดดงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนภาษี 2,048,547,171 1,580,283,620 1,836,301,839 1,394,028,769

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 

   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 409,709,434 316,056,724 367,260,368 278,805,754

ผลกระทบ: 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (383,522) (3,876,630) (383,522) (3,876,630)

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 8,556,415 2,583,578 8,556,415 2,583,578

ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีไดเ้พิ�มขึ�น (7,646,636) (5,471,751) (7,646,636) (5,471,751)

กาํไรจากธุรกิจที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (24,990,319) (3,716,998) (24,990,319) (3,716,998)

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายปีก่อนตํ�าไป 4,640,196 3,940,800 4,640,196 3,940,800

ภาษีเงินไดที้�บนัทึก 389,885,568 309,515,723 347,436,502 272,264,753

อตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย (ร้อยละ) 19.03 19.59 18.92 19.53
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23 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

การลดลง(เพิ�มขึ�น)ของภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี�

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิ�ม) หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก

การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (960,000) 192,000 (768,000) 1,480,000 (296,000) 1,184,000

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วม (106,084,345) 21,216,869 (84,867,476) (69,445,852) 13,889,171 (55,556,681)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (107,044,345) 21,408,869 (85,635,476) (67,965,852) 13,593,171 (54,372,681)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด (เพิ�ม) หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก

การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (960,000) 192,000 (768,000) 1,480,000 (296,000) 1,184,000

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (960,000) 192,000 (768,000) 1,480,000 (296,000) 1,184,000

24 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไรต่อหุ้นขั� นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที� เป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ที�ออกและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 1,658,661,603 1,270,767,897 1,488,865,337 1,121,764,016

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 76,625,000 76,625,000 76,625,000 76,625,000

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 21.65 16.58 19.43 14.64

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีที�นาํเสนอรายงาน ดงันั�นจึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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25 การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพแ์ละกิจการผลิต

โคมไฟสําหรับรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล บริษทัจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

สําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการนั�น ในฐานะที�เป็นบริษทัที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเพื�อการอุตสาหกรรม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนด

ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2561 

กจิการที�ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน

กจิการที�ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายส่งออก 424,485,034 3,602,402,106 4,026,887,140

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 449,454,822 8,744,103,736 9,193,558,558

873,939,856 12,346,505,842 13,220,445,698

รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมแม่พิมพใ์นประเทศ 506,000 - 506,000

พ.ศ. 2560 

กจิการที�ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน

กจิการที�ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

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

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

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

รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมแม่พิมพใ์นประเทศ 3,908,636 - 3,908,636
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26 เครื�องมือทางการเงิน

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงทางการเงินที�สําคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี�ยงจาก

สินเชื�อ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินคา้เป็น

เงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดงักล่าวจะมีเงื�อนไขทางการคา้เป็นระยะสั� นประมาณ 1 ถึง 3 เดือน ความเสี� ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี�ปุ่นและเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนความเสี�ยงจากสินเชื�อเกิด

จากการขายเชื�อ

บริษทัใชเ้ครื�องมือทางการเงินเพื�อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

และเพื�อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษทัป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�จะเกิดขึ�นโดยการทาํสัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การตัดสินใจที�จะรับระดับความเสี� ยงขึ� นอยู่กับคณะกรรมการบริหาร ซึ� งจะกาํหนดระดับ

ความเสี�ยงที�สามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและของคู่คา้ 

บริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื� องมือทางการเงินที�มีลักษณะเป็นการเก็งกําไร โดยการทาํตราสารอนุพันธ์ต้องได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการของบริษทัก่อน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีการซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซื�อขายคล่องเป็นหลกัฐานที�ดีที�สุดของมูลค่า

ยติุธรรม ตามปกติบริษทัจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�ถืออยูห่รือหนี� สินทางการเงินที�บริษทักาํลงัจะออกดว้ย

ราคาเสนอซื�อปัจจุบัน และวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินที�บริษัทกาํลังจะซื�อหรือหนี� สินทางการเงินที�มีอยู่ดว้ยราคาเสนอขาย

ปัจจุบัน หากบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซื� อหรือเสนอขายในปัจจุบันได้บริษัทอาจใช้ราคาซื� อขายล่าสุดเมื�อสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจไม่เปลี�ยนอย่างเป็นสาระสําคญันับจากวนัที�มีการซื�อขายครั� งล่าสุดจนถึงวนัที�วดัมูลค่า หากบริษทัทาํการจบัคู่สถานะ

ระหวา่งสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน บริษทัใชร้าคาเฉลี�ยระหว่างราคาเสนอซื�อกบัราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�มีอายุคงเหลือตํ�ากว่าหนึ� งปีมีค่าใกลเ้คียงกับมูลค่า

ที�ตราไวห้กัดว้ยจาํนวนเงินที�เปลี�ยนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงดว้ยระดบัความน่าเชื�อถือ มูลค่ายุติธรรมของหนี� สินทาง

การเงินที�ใช้เพื�อการเปิดเผยข้อมูลประมาณขึ� นจากการคิดลดกระแสเงินสดที�บริษัทสามารถกู้ยืมได้ด้วยเครื� องมือทางการเงิน

ที�คลา้ยคลึงกนัตามอตัราดอกเบี�ย ณ อตัราตลาดในปัจจุบนั

ขอ้มูลเกี�ยวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาว เปิดเผยรวมอยูใ่นหมายเหตุฯ 12

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี�

• ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัที� 1)

• ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ

โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น (ขอ้มูลระดบัที� 2)

• ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัที� 3)
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26 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

ก) สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ

ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท

สินทรัพย์ 

สกุลเงินเยน 2.19 0.63 2.74 0.83

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 6.90 214.14 6.48 222.22

214.77 223.05

หนี�สิน

สกุลเงินเยน 166.40 49.55 133.53 41.56

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 14.89 467.48 10.55 365.29

517.03 406.85

วัตถุประสงค์และเงื�อนไขสําคัญ

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ� งไดแ้ก่สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหารความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พื�อการบริหารความเสี� ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศเป็นรายการโดยเฉพาะเจาะจง

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีอายรุะหวา่ง

1 - 3 เดือน นบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจาํนวนเงินที�จะตอ้งจ่ายตามอตัราแลกเปลี�ยนในสัญญามีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซึ�งมีอตัราถวัเฉลี�ย 31.29 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ  

   (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซึ�งมีอตัราถวัเฉลี�ย 35.14 บาท ต่อ

   1 เหรียญสหรัฐฯ)  31,290,000 35,135,000

40 ลา้นเยน ซึ�งมีอตัราถวัเฉลี�ย 29.50 บาท ต่อ 100 เยน 

   (พ.ศ. 2560 : จาํนวน 50 ลา้นเยน ซึ�งมีอตัราถวัเฉลี�ย 30.98 บาท ต่อ 100 เยน) 11,800,000 15,490,000

43,090,000 50,625,000
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26 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

ก) สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) จากการตีมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ผลแตกต่างเชิงบวก (เชิงลบ) (105,591) (771,008)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นมูลค่ายุติธรรมที�คาํนวณโดยใชอ้ตัราที�กาํหนดโดยธนาคารของ

บริษทัดว้ยการพิจารณาเงื�อนไขในตลาดที�มีอยู ่ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน (ขอ้มูลระดบัที� 2)

ข) ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

บริษทัไม่มีความเสี�ยงในดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั นโยบายของบริษทัคือทาํใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่

ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ในระดบัที�เหมาะสม บริษทัไดเ้ลือกคู่สัญญาในการทาํรายการอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดกบั

สถาบนัการเงินที�มีคุณภาพและมีความน่าเชื�อถือ

ค) มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินซึ�งไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั� นที�ถือไวจ้นครบ

กาํหนด ลูกหนี� การค้า เจา้หนี� การค้า และเจ้าหนี� อื�น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื�องจากเครื�องมือทางการเงินเหล่านี� มี

ระยะเวลาครบกาํหนดสั�น

27 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ทาํหนา้ที�ถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการที�เป็นบริษทั

ย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัรวมความถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั�ง

สมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ� งมีอาํนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวและกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั�น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี� ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเนื� อหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

บริษัทมีรายการค้าที�มีสาระสําคัญกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั สแตนเลย ์อีเล็กทริค จาํกัด ซึ� งตั� งอยู่ในประเทศญี�ปุ่น 

โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.77 และกลุ่มผูถื้อหุ้นบุคคลซึ� งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 29.09 กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค ประกอบดว้ยบริษทั สแตนเลย ์อีเลก็ทริค จาํกดั และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการซื�อจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นการซื�อวตัถุดิบซึ� งมีลกัษณะเฉพาะหรือเป็นสินคา้ที�ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกนัในปริมาณมาก

เพื�อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกาํหนดจากตน้ทุนสินคา้บวกกาํไรส่วนเพิ�ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ� งเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหักดว้ยค่าวตัถุดิบนาํเขา้จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนันั�น ค่าออกแบบและ

พฒันาผลิตภณัฑ์และค่าใช้จ่ายอื�น คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดคา้งชาํระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายอื�น แสดงเป็นรายการเจา้หนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายได้จากการขาย

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 523,408,361 591,412,576

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 161,147,625 175,393,207

บริษทัร่วม 421,244,928 373,921,605

1,105,800,914 1,140,727,388

รายได้ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ (รายได้อื�น)

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค - 899,427

รายได้เงินปันผล 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 8,385,555 20,218,179

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 1,917,611 3,199,506

บริษทัร่วม 82,512,322 69,465,256

92,815,488 92,882,941

รายได้ค่าสิทธิ 

บริษทัร่วม 640,718 861,708

รายได้อื�นๆ

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 7,830,924 3,372,327

บริษทัร่วม 159,979 1,495,122

7,990,903 4,867,449
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ค่าซื�อสินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 2,527,588,725 1,825,882,987

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 396,219,737 361,469,221

บริษทัร่วม 377,949,201 274,972,233

3,301,757,663 2,462,324,441

ค่าสิทธิ 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 302,570,359 262,385,977

ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 124,439,993 59,720,490

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 63,422 142,958

บริษทัร่วม 46,058 42,944

124,549,473 59,906,392

ค่าวิชาการด้านเทคนิค

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 10,663,658 8,381,395

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 9,942,854 13,768,883

ค่านายหน้า 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 20,000,000 20,031,672

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น 47,433,823 48,009,730

ผลประโยชน์ระยะสั�นประกอบดว้ยผลตอบแทนซึ�งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอื�น
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ลูกหนี� และเจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อขาย

ดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี�

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 45,981,000 88,612,128

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 63,003,538 45,641,910

บริษทัร่วม 97,531,984 85,222,877

206,516,522 219,476,915

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกัน

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 311,539,905 310,060,361

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 36,166,563 36,112,969

บริษทัร่วม 150,575,821 77,417,002

498,282,289 423,590,332

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 223,210,120 129,660,328

28 ภาระผูกพนัที�สําคัญ

(ก) หนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัที�เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกันจาํนวน 34 ลา้นบาท  

ซึ� งเป็นการคํ�าประกันสําหรับการชาํระภาษีเงินไดจ้าํนวน 18 ลา้นบาทและการคํ�าประกนัเกี�ยวกับค่าไฟฟ้าจาํนวน 16 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2560 : การคํ�าประกนัสาํหรับการชาํระภาษีเงินไดจ้าํนวน 18 ลา้นบาทและการคํ�าประกนัเกี�ยวกบัค่าไฟฟ้าจาํนวน 16 ลา้นบาท) 

(ข) รายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัที�ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจาํนวน 535 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 

จาํนวน 79 ลา้นบาท) ภาระผกูพนัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าก่อสร้างและเครื�องจกัรเพื�อขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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29 หนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�นในอนาคต

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัไดรั้บคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์จากกรมสรรพากรวา่บริษทัชาํระภาษีเงินไดส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั�งแต่

วนัที�  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ถึงวนัที�  31 มกราคม พ.ศ. 2547 วนัที�  1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2548 วนัที� 

1 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวนัที� 1 เมษายน 

พ.ศ. 2552 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ไวไ้ม่ถูกตอ้ง เนื�องจากบริษทัไม่ไดท้าํการเฉลี�ยกาํไรสุทธิระหวา่งกิจการส่งเสริมการลงทุน

ที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและกิจการที�ไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในการใชสิ้ทธิประโยชน์ในการคาํนวณภาษีเงินได้

นิติบุคคลที�อตัราร้อยละ 25 จากกาํไรสุทธิในส่วน 300 ลา้นบาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที� 387 พ.ศ. 2544 และฉบบัที� 475

พ.ศ. 2551 เป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ�นประมาณ 18 ลา้นบาท บริษทัไดย้ื�นคดัคา้นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยบริษทัไดท้าํหนงัสือ

คํ�าประกนัธนาคารเพื�อการชาํระภาษีดงักล่าวแลว้ ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 28 (ก) 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ศาลภาษีอากรกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องคาํคดัคา้นของบริษทั ซึ� งส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งชาํระภาษีอากรดงักล่าว 

ต่อกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามบริษัทไดย้ื�นคาํขออนุมติัทุเลาการชาํระภาษีอากรจนกว่าคาํพิพากษาของศาลจะถึงที�สุด บริษัท

ยื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษแผนกคดีภาษีอากร 

เมื�อวนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรมีคาํพิพากษาเห็นพอ้งคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 

ขณะนี�บริษทัอยูใ่นระหวา่งการเตรียมการยื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษแผนกคดีภาษีอากรต่อศาลฎีกา 

บริษทัไดบ้นัทึกหนี� สินในงบการเงินแลว้

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับ

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สาํหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 7.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 536.38 ลา้นบาท 

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีซึ� งจะจดัประชุมในวนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 


