
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

30 มถุินายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของ บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซึ� งประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
และงบกาํไรขาดทุนที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของที�แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที�แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่เฉพาะกิจการ ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนัยสําคญัทั�งหมด
ซึ�งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทานได้

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

วราภรณ์  วรธิตกิลุ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4474

กรุงเทพมหานคร 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,230,706,756 2,012,032,313 1,230,706,756 2,012,032,313

เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 4 5,073,766,864 4,212,450,217 5,073,766,864 4,212,450,217

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น สุทธิ 5, 6 2,349,672,932 2,347,804,952 2,349,672,932 2,347,804,952

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 793,060,602 674,727,701 793,060,602 674,727,701

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถึงกาํหนดรับชาํระ

ภายในหนึ�งปี 45,357,838 25,348,038 45,357,838 25,348,038

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 14,752,277 17,692,303 14,752,277 17,692,303

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,507,317,269 9,290,055,524 9,507,317,269 9,290,055,524

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 64,952,726 10,806,651 64,952,726 10,806,651

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 1,215,120,669 1,154,393,271 57,176,689 57,176,689

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 9 113,001,215 113,201,215 113,001,215 113,201,215

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 10 5,865,877,463 5,564,806,688 5,865,877,463 5,564,806,688

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 11 808,183,960 775,113,671 808,183,960 775,113,671

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ - - 88,845,630 87,036,833

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น สุทธิ 29,440,083 30,394,712 29,440,083 30,394,712

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,096,576,116 7,648,716,208 7,027,477,766 6,638,536,459

รวมสินทรัพย์ 17,603,893,385 16,938,771,732 16,534,795,035 15,928,591,983

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

  (นายโคอิจิ  นางาโนะ) (นายอภิชาต ลี� อิสสระนุกลู)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

2



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้ - บริษทัอื�น 593,394,954 514,745,721 593,394,954 514,745,721

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 602,494,788 498,282,289 602,494,788 498,282,289

เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น 284,370,202 322,204,024 284,370,202 322,204,024

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 160,814,239 223,210,120 160,814,239 223,210,120

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 275,220,226 181,649,546 275,220,226 181,649,546

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 365,274,982 326,088,616 365,274,982 326,088,616

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,281,569,391 2,066,180,316 2,281,569,391 2,066,180,316

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 142,743,166 132,406,483 - -

ประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังาน

หลงัออกจากงาน 214,622,451 208,805,352 214,622,451 208,805,352

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 357,365,617 341,211,835 214,622,451 208,805,352

รวมหนี�สิน 2,638,935,008 2,407,392,151 2,496,191,842 2,274,985,668

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,170,386,919 13,788,404,424 13,109,155,693 12,723,998,815

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (131,116,042) (182,712,343) 3,760,000 3,920,000

รวมส่วนของเจ้าของ 14,964,958,377 14,531,379,581 14,038,603,193 13,653,606,315

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 17,603,893,385 16,938,771,732 16,534,795,035 15,928,591,983

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

ตามวธีิส่วนได้เสีย

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุน

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ                                3,302,333,662 2,968,550,334 3,302,333,662 2,968,550,334

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ                                               (2,726,230,909) (2,517,970,730) (2,726,230,909) (2,517,970,730)

กาํไรขั�นต้น 576,102,753 450,579,604 576,102,753 450,579,604

รายไดอื้�น                                           

- เงินปันผลรับ 6, 8, 9 4,109,576 1,578,571 79,640,666 78,174,571

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธิ - 4,786,151 - 4,786,151

- รายไดด้อกเบี�ยรับ                                        18,760,452 17,793,118 18,760,452 17,793,118

- อื�นๆ                                        27,925,990 21,679,192 27,925,990 21,679,192

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 626,898,771 496,416,636 702,429,861 573,012,636

ค่าใชจ่้ายในการขาย (137,666,550) (125,276,466) (137,666,550) (125,276,466)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (83,643,281) (76,451,679) (83,643,281) (76,451,679)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธิ (2,865,965) - (2,865,965) -

รวมค่าใช้จ่าย (224,175,796) (201,728,145) (224,175,796) (201,728,145)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 402,722,975 294,688,491 478,254,065 371,284,491

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 71,563,111 72,843,309 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 474,286,086 367,531,800 478,254,065 371,284,491

ภาษีเงินได้ (92,303,591) (71,986,868) (93,097,187) (72,737,406)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 381,982,495 295,544,932 385,156,878 298,547,085

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 13

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 4.99 3.86 5.03 3.90

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

4



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 381,982,495 295,544,932 385,156,878 298,547,085

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวดหลงัภาษี:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงของ

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (160,000) 544,000 (160,000) 544,000

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัร่วม 51,756,301 8,053,832 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 51,596,301 8,597,832 (160,000) 544,000

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 433,578,796 304,142,764 384,996,878 299,091,085

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดง

5



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม ผลต่างจากการ องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ สํารอง ยงัไม่ได้ ของเงนิลงทุนใน แปลงค่างบการเงนิ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร หลกัทรัพย์เผื�อขาย ของบริษัทร่วม เจ้าของ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน 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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 381,982,495 (160,000) 51,756,301 51,596,301 433,578,796

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 14,170,386,919 3,760,000 (134,876,042) (131,116,042) 14,964,958,377

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

กาํไรสะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

กาํไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื�น

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง รวม

ของมูลค่ายุติธรรม องค์ประกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ สํารอง ยงัไม่ได้ ของเงนิลงทุนใน ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร หลกัทรัพย์เผื�อขาย เจ้าของ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน 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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 385,156,878 (160,000) (160,000) 384,996,878

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,109,155,693 3,760,000 3,760,000 14,038,603,193

ยอดคงเหลือต้นงวด 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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 474,286,086 367,531,800 478,254,065 371,284,491

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวด

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

- ค่าเสื�อมราคา 10 252,966,775 265,454,703 252,966,775 265,454,703

- ค่าตดัจาํหน่าย 11 57,678,770 49,796,907 57,678,770 49,796,907

- ดอกเบี�ยรับ (18,760,452) (17,793,118) (18,760,452) (17,793,118)

- ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (71,563,111) (72,843,309) - -

- รายไดเ้งินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6, 8 - - (75,531,090) (76,596,000)

- เงินลงทุนระยะยาว 6, 9 (4,109,576) (1,578,571) (4,109,576) (1,578,571)

- (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (664,039) (1,648,003) (664,039) (1,648,003)

- (กลบัรายการ)ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - (149,400) - (149,400)

- (กลบัรายการ)ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้และค่าเผื�อมูลค่าสุทธิ

ของสินคา้คงเหลือที�จะไดรั้บตํ�ากวา่ราคาทุน (5,640,200) 2,612,665 (5,640,200) 2,612,665

- ประมาณการหนี� สินค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 7,211,019 6,654,180 7,211,019 6,654,180

- (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (6,079,679) 446,757 (6,079,679) 446,757

กระแสเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี� สินดาํเนินงาน 685,325,593 598,484,611 685,325,593 598,484,611

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (6,389,597) (157,733,926) (6,389,597) (157,733,926)

- สินคา้คงเหลือ (112,692,701) (114,677,470) (112,692,701) (114,677,470)

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 2,940,026 1,037,268 2,940,026 1,037,268

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 954,629 2,005,729 954,629 2,005,729

- เจา้หนี�การคา้ - บริษทัอื�น 78,649,233 55,061,644 78,649,233 55,061,644

- เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 104,212,499 125,419,504 104,212,499 125,419,504

- เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น (31,148,896) (4,813,327) (31,148,896) (4,813,327)

- เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,611,202 (2,010,021) 2,611,202 (2,010,021)

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,186,366 42,264,338 39,186,366 42,264,338

- จ่ายค่าตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน (1,393,920) (461,100) (1,393,920) (461,100)

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 762,254,434 544,577,250 762,254,434 544,577,250

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 762,254,434 544,577,250 762,254,434 544,577,250

- รับดอกเบี�ย 5,900,960 4,087,327 5,900,960 4,087,327

- จ่ายภาษีเงินได้ (1,295,304) (2,861,250) (1,295,304) (2,861,250)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 766,860,090 545,803,327 766,860,090 545,803,327

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (88,609,935) (329,855) (88,609,935) (329,855)

เงินสดจากการรับชาํระหนี� เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 14,454,060 9,288,800 14,454,060 9,288,800

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (625,729,620) (147,869,050) (625,729,620) (147,869,050)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 664,100 1,675,421 664,100 1,675,421

ดอกเบี�ยรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 17,381,109 18,949,272 17,381,109 18,949,272

เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6, 8 75,531,090 76,596,000 75,531,090 76,596,000

- เงินลงทุนระยะยาว 6, 9 4,109,576 1,578,571 4,109,576 1,578,571

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (90,749,059) (63,888,762) (90,749,059) (63,888,762)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 4 2,631,000,000 2,494,500,000 2,631,000,000 2,494,500,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 4 (3,492,316,647) (2,147,897,709) (3,492,316,647) (2,147,897,709)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (1,554,265,326) 242,602,688 (1,554,265,326) 242,602,688

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (787,405,236) 788,406,015 (787,405,236) 788,406,015

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 6,079,679 (446,757) 6,079,679 (446,757)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,230,706,756 1,873,594,158 1,230,706,756 1,873,594,158

รายการที�ไม่กระทบเงนิสด

ยอดคงเหลือของหนี� สินที�เกิดจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ 173,351,720 56,361,497 173,351,720 56,361,497

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 23 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�  

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

10

1 ข้อมูลทั�วไป

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

และมีที�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตาํบลบ้านกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสวา่งยานยนต์ แม่พิมพ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี� ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 นโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที�  34 เรื� อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของ และงบกระแสเงินสด)ได้นําเสนอในรูปแบบที�สอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึ� งเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีไทย ฉบับที� 1 เรื� อง การนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อ 

บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ�มเติมตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยที์�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย 

ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  

นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทาํ

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

รายจ่ายที� เกิดขึ�นเป็นครั� งคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

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

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบักิจการมีดงัต่อไปนี�

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) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเรื�องวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

กรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า

มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า

ที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของกาํไรทางภาษี ที�สามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชี

จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั�น

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใช้หักภาษีที� เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�  ให้ถือปฏิบติักับส่วนไดเ้สียที�ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที�มีนัยสําคัญ

ต่อกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มต้นในหรือหลังวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวข้องกับกิจการ ซึ� งกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว

มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี�แทนมาตรฐานต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

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

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี�อา้งอิงหลกัการวา่ 

• รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใชแ้ทน

แนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม

• กิจการรับรู้รายไดเ้พื�อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการที�สัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทน

ที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการนั�นๆ 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�

• ขั�นตอนแรก: ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

• ขั�นที�สอง: ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา

• ขั�นที�สาม: กาํหนดราคาของรายการ

• ขั�นที�สี� : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยูใ่นสัญญา 

• ขั�นที�หา้: รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 8 เรื� อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุง 

โดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มตน้ใชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี� ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติม บริษัทจะเริ� มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�

มาปฏิบัติใช้ครั� งแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มต้นในหรือหลังวนัที�  1 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลังอยู่

ในระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�มาปฏิบติัใชค้รั� งแรก
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3 การประมาณการ 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที�มีผลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที� เกิดขึ� นจริงอาจจะแตกต่างจาก

การประมาณการ 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทและ

แหล่งที�มาของข้อมูลที�สําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

4 เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไว้จนครบกาํหนด

เงินลงทุนระยะสั� นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดประกอบดว้ยเงินลงทุนในตั�วแลกเงินธนาคาร ตั�วเงินคลงั และเงินฝากธนาคารที�มีกาํหนด

ระยะเวลาครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดในระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งันี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้ตรวจสอบ

บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,212,450,217

ลงทุนเพิ�มระหวา่งงวด 3,492,316,647

ไถ่ถอนระหวา่งงวด (2,631,000,000)

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,073,766,864

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนระยะสั�นที�ถือไวจ้นครบกาํหนดมีอตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยร้อยละ 1.12 ถึงร้อยละ 1.35 ต่อปี

(31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.12 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี)
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5 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ

รายละเอียดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น สุทธิ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น 2,138,656,310 2,057,557,201

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (23,859,076) (23,859,076)

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น สุทธิ 2,114,797,234 2,033,698,125

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 6) 127,482,490 206,516,522

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 40,448,468 48,727,691

รายไดค้า้งรับ สุทธิ 21,899,485 26,716,955

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ 36,130,352 23,335,262

ลูกหนี� อื�นๆ 8,914,903 8,810,397

2,349,672,932 2,347,804,952

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

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

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,093,008,166 2,005,630,823 124,062,913 197,682,647

เกินกาํหนดชาํระ

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,028,399 21,089,398 910,519 8,218,924

   - 3 - 6 เดือน 7,847,394 6,686,761 1,869,524 13,185

   - 6 - 12 เดือน 7,106,431 - - 591,331

- มากกวา่ 1 ปี 25,665,920 24,150,219 639,534 10,435

2,138,656,310 2,057,557,201 127,482,490 206,516,522



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บริษทัมีรายการคา้ที�มีสาระสาํคญักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั สแตนเลย ์อีเลก็ทริค จาํกดั ซึ� งตั�งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่น โดยถือหุ้น

ในบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.77 และกลุ่มผูถื้อหุ้นบุคคลซึ� งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วน

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

รายการต่อไปนี� เป็นรายการที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

รายได้จากการขาย 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 95,777,313 101,505,717

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 42,214,835 39,576,167

บริษทัร่วม 91,505,623 89,795,140

229,497,771 230,877,024

เงินปันผลรับ 

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 4,109,576 1,578,571

บริษทัร่วม 75,531,090 76,596,000

79,640,666 78,174,571

รายได้อื�นและรายได้บริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 4,375,319 2,796,776

บริษทัร่วม 422,117 -

4,797,436 2,796,776

ซื�อสินค้าและบริการ 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 674,235,374 661,088,856

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 94,374,459 99,478,135

บริษทัร่วม 138,237,350 70,233,331

906,847,183 830,800,322

ค่าสิทธิ 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 76,931,308 66,987,040

ค่าออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ 

กลุ่มสแตนเลย ์อีเลก็ทริค 36,239,438 24,441,918

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 79,064 34,712

บริษทัร่วม 3,796 23,480

36,322,298 24,500,110



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

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

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท

ค่าวิชาการด้านเทคนิค

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 5,376,707 1,894,678

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 1,745,114 2,267,997

ค่านายหน้า

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 13,578,304 11,886,294

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น 10,816,372 10,327,226

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

ดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี�

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 45,609,502 45,981,000

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 46,203,832 63,003,538

บริษทัร่วม 35,669,156 97,531,984

127,482,490 206,516,522

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกัน

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 426,465,147 311,539,905

บริษทัที�ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั 34,510,617 36,166,563

บริษทัร่วม 141,519,024 150,575,821

602,494,788 498,282,289

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกัน

กลุ่มสแตนเลย ์อีเล็กทริค 160,814,239 223,210,120



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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7 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

บาท บาท

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 289,207,179 240,711,873

งานระหวา่งทาํ 335,608,909 255,320,170

สินคา้สาํเร็จรูป 68,598,085 97,143,936

สินคา้ระหวา่งทาง 102,021,302 89,566,795

795,435,475 682,742,774

หกั  ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บตํ�ากวา่ราคาทุนและค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั

และเคลื�อนไหวชา้

- วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ (2,035,516) (4,875,428)

- งานระหวา่งทาํ (153,425) (2,031,543)

         - สินคา้สาํเร็จรูป (185,932) (1,108,102)

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 793,060,602 674,727,701

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ก) การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมประกอบดว้ย

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,154,393,271 57,176,689

ส่วนแบ่งผลกาํไร 71,563,111 -

เงินปันผลรับ (75,531,090) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 64,695,377 -

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,215,120,669 57,176,689



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

18

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สรุปไดด้งันี�
ตามวธีิส่วนได้เสีย

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

สัดส่วน

เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทร่วม 

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ

ส่องสวา่งยานยนต์ สหรัฐฯ 50 27,896,757 - 22,706,618 5,916,322

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ

Company Limited ส่องสวา่งยานยนต์   สหรัฐฯ 20 1,187,223,912 75,531,090 1,131,686,653 76,596,000

1,215,120,669 75,531,090 1,154,393,271 82,512,322

ตามวธีิราคาทุน

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

สัดส่วน

เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษัทร่วม 

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรียญ

ส่องสวา่งยานยนต์ สหรัฐฯ 50 3,132,500 - 3,132,500 5,916,322

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรียญ

Company Limited ส่องสวา่งยานยนต์   สหรัฐฯ 20 54,044,189 75,531,090 54,044,189 76,596,000

57,176,689 75,531,090 57,176,689 82,512,322



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สามารถแสดงไดด้งันี�

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย เงินลงทุนทั�วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8,080,000 104,921,215 113,001,215

- บริษทัอื�น - - -

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 8,080,000 104,921,215 113,001,215

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว) เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย เงินลงทุนทั�วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

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

- บริษทัอื�น - - -

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

เงินลงทุนประเภทเผื�อขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยวดัตามราคาเสนอซื�อที�อา้งอิงจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ขอ้มูลระดบัที� 1)

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ สรุปไดด้งันี�

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สัดส่วน 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

- หลกัทรัพย์เผื�อขาย

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ 

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

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน 4,700,000 - 4,900,000 -

8,080,000 - 8,280,000 339,040
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9 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สัดส่วน 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

เงนิลงทุน จํานวนเงนิ เงนิปันผล จํานวนเงนิ เงนิปันผล

ชื�อ ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

- เงนิลงทุนทั�วไป (วธีิราคาทุน)

บริษทั เอเชียนสแตนเลย์ ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั หลอด LED และ

ชิ�นส่วนอิเลคทรอนิคส์ 400 ลา้นบาท 15.0 60,000,000 - 60,000,000 -

บริษทั ศิริวิทย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลิตอุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์และ

ชิ�นส่วนอุปกรณ์ส่องสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 4,109,576 3,000,000 1,578,571

Lumax Industries Limited ผลิตชิ�นส่วนส่องสวา่ง

ยานยนตแ์ละชิ�นส่วน 93.5 ลา้นรูปี

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

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พิมพแ์ละ 7.5 ลา้นเหรียญ

ชิ�นส่วนส่องสวา่ง สหรัฐฯ 10.0 33,127,500 - 33,127,500 7,241,465

104,921,215 4,109,576 104,921,215 9,964,126

บริษัทอื�น 

- เงนิลงทุนทั�วไป (วธีิราคาทุน)

บริษทั ทอ็ป ไฮเทค ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

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

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

- - - -

รวมเงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ 113,001,215 4,109,576 113,201,215 10,303,166
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10 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้ตรวจสอบ

บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 5,564,806,688

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 554,037,611

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์สุทธิ (61)

หกั  ค่าเสื�อมราคา (252,966,775)

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 5,865,877,463

รายการสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นระหวา่งงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื�องจกัรระหวา่งการติดตั�งและงานระหวา่งการก่อสร้าง

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัสําหรับรายจ่ายลงทุนในอนาคตคงคา้งจาํนวน 962 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 

535 ลา้นบาท)  

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้ตรวจสอบ

บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด สุทธิ 775,113,671

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 90,749,059

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (57,678,770)

ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 808,183,960

รายการสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นระหวา่งงวดส่วนใหญ่คือตน้ทุนออกแบบผลิตภณัฑ์

12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

บาท บาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานคา้งจ่าย 139,957,369 214,531,614

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 29,547,634 28,698,989

ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 141,513,373 43,270,000

อื�น ๆ 54,256,606 39,588,013

365,274,982 326,088,616
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13 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัตามจาํนวน

หุ้นที�ออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างงวด (วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : จาํนวน 76,625,000  หุ้น และวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จาํนวน 

76,625,000 หุน้)  

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

14 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้ารวมทั� ง

สัญญาต่างๆ ที�เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญัจากงวดปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้ภาระผูกพนัสําหรับรายจ่าย

ลงทุนตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 10 และรายการดงัต่อไปนี�

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง โดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและอายคุรบกาํหนดของสัญญา ดงันี�

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 40 ลา้นเยน 40 ลา้นเยน

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ

อายคุรบกาํหนดของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1 - 2 เดือน 1 - 2 เดือน

15 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 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพิจารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนักบัที�นาํเสนอใน

งบการเงินนี�
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16 คดฟ้ีองร้อง 

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 โดยบริษทัไดท้าํ

หนงัสือคํ�าประกนัธนาคารเพื�อการชาํระภาษีดงักล่าวแลว้ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ศาลภาษีอากรกลางมีคาํพิพากษายกฟ้องคาํคดัคา้นของบริษทั ซึ� งส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งชาํระภาษีอากรดงักล่าว

ต่อกรมสรรพากร อยา่งไรก็ตามบริษทัไดย้ื�นคาํขออนุมติัทุเลาการชาํระภาษีอากรจนกว่าคาํพิพากษาของศาลจะถึงที�สุด บริษทัไดย้ื�น

อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษแผนกคดีภาษีอากร

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

กลาง เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัยื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรต่อศาลฎีกา 

ขณะนี�คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา

บริษทัไดบ้นัทึกหนี� สินในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี�แลว้ 

17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้น

ได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในอัตรา 7 บาทต่อหุ้น 

สําหรับหุ้นจาํนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมทั� งสิ�นจาํนวน 536,375,000 บาท โดยมีหุ้นจาํนวน 100 หุ้น ซึ� งไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 700 บาท เนื�องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวน 536,374,300 บาท ใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 


