
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลทางการเงินระหวางกาล 

(ยังไมไดตรวจสอบ) 

30 กันยายน พ.ศ. 2562



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถือหุน และคณะกรรมการของ บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัท  ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)  

ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอมูลทาง

การเงินระหวางกาลแบบยอที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาล

แบบยอเฉพาะกิจการ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการให

ขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขอบเขตการสอบทาน

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลประกอบดวย การใชวิธีการ

สอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบ

ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถ 

ไดความเช่ือม่ันวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดง

ความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทานได

ขอสรุป 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

วราภรณ  วรธิติกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 

กรุงเทพมหานคร

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,248,845,412 1,671,996,877 1,248,845,412 1,671,996,877

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนด 7 2,287,000,000 3,625,000,000 2,287,000,000 3,625,000,000

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สุทธิ 8, 9 3,009,050,941 2,549,177,679 3,009,050,941 2,549,177,679

สินคาคงเหลือ สุทธิ 10 1,171,042,191 1,099,780,589 1,171,042,191 1,099,780,589

เงินใหกูยืมแกพนักงานที่ถึงกําหนดรับชําระ

ภายในหนึ่งป 36,266,626 41,877,305 36,266,626 41,877,305

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27,781,514 45,970,733 27,781,514 45,970,733

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,779,986,684 9,033,803,183 7,779,986,684 9,033,803,183

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 19,210,215 34,920,939 19,210,215 34,920,939

เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 1,358,638,218 1,357,930,009 54,044,189 54,044,189

เงินลงทุนในการรวมคา 11 25,793,981 22,165,315 3,132,500 3,132,500

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ 111,641,215 112,401,215 111,641,215 112,401,215

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 12 9,020,220,064 7,703,011,731 9,020,220,064 7,703,011,731

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 13 1,041,674,235 974,757,302 1,041,674,235 974,757,302

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ - - 117,490,218 94,132,292

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ 15,349,188 15,514,089 15,349,188 15,514,089

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 11,592,527,116 10,220,700,600 10,382,761,824 8,991,914,257

รวมสินทรัพย 19,372,513,800 19,254,503,783 18,162,748,508 18,025,717,440

กรรมการ ___________________________________ กรรมการ ___________________________________

วันที่ ___________________________________

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ 

(นายโคอิจิ นางาโนะ) (นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล)

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย

2



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 547,822,888 601,416,601 547,822,888 601,416,601

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 602,421,833 549,860,146 602,421,833 549,860,146

เจาหนี้อื่น - บริษัทอื่น 659,437,228 1,004,252,283 659,437,228 1,004,252,283

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 9 186,019,207 169,764,056 186,019,207 169,764,056

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 190,796,372 218,376,783 190,796,372 218,376,783

คาใชจายคางจาย 14 474,750,588 339,438,086 474,750,588 339,438,086

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,661,248,116 2,883,107,955 2,661,248,116 2,883,107,955

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สุทธิ 147,960,884 170,451,435 - -

ประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงาน

หลังออกจากงาน 15 366,320,531 234,385,053 366,320,531 234,385,053

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 514,281,415 404,836,488 366,320,531 234,385,053

รวมหนี้สิน 3,175,529,531 3,287,944,443 3,027,568,647 3,117,493,008

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 76,625,000 หุน 

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 76,625,000 หุน

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

สวนเกินมูลคาหุน 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 15,531,700,238 15,229,792,248 14,235,441,677 13,979,256,932

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (260,403,469) (188,920,408) (25,949,316) 3,280,000

รวมสวนของเจาของ 16,196,984,269 15,966,559,340 15,135,179,861 14,908,224,432

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 19,372,513,800 19,254,503,783 18,162,748,508 18,025,717,440

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ 

ตามวิธีสวนไดเสีย

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ                                4,086,562,489 3,586,251,634 4,086,562,489 3,586,251,634

ตนทุนขายและการใหบริการ                                               (3,335,916,241) (2,938,553,733) (3,335,916,241) (2,938,553,733)

กําไรขั้นตน 750,646,248 647,697,901 750,646,248 647,697,901

รายไดอ่ืน                                           

- เงินปนผลรับ 84,758,008 67,511,156 84,758,008 67,511,156

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ 8,500,851 10,179,739 8,500,851 10,179,739

- ดอกเบี้ยรับ 13,716,235 17,741,159 13,716,235 17,741,159

- อ่ืนๆ 25,411,042 20,816,253 25,411,042 20,816,253

กําไรกอนคาใชจาย 883,032,384 763,946,208 883,032,384 763,946,208

คาใชจายในการขาย (148,698,705) (140,638,443) (148,698,705) (140,638,443)

คาใชจายในการบริหาร (94,794,946) (92,883,976) (94,794,946) (92,883,976)

รวมคาใชจาย (243,493,651) (233,522,419) (243,493,651) (233,522,419)

กําไรจากการดําเนินงาน 639,538,733 530,423,789 639,538,733 530,423,789

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา 67,640,004 83,155,412 - -

กําไรกอนภาษีเงินได 707,178,737 613,579,201 639,538,733 530,423,789

ภาษีเงินได (107,702,394) (108,893,971) (94,174,393) (92,262,888)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 599,476,343 504,685,230 545,364,340 438,160,901

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 7.82 6.59 7.12 5.72

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ 

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย

4



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กําไรสุทธิสําหรับงวด 599,476,343 504,685,230 545,364,340 438,160,901

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดหลังภาษี:

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน (35,776,646) - (35,776,646) -

ภาษีเงินไดที่เก่ียวกับรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 7,155,330 - 7,155,330 -

รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (28,621,316) - (28,621,316) -

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของ

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (600,000) 320,000 (600,000) 320,000

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวม

และการรวมคา (636,396) (51,367,772) - -

ภาษีเงินไดที่เก่ียวกับรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 247,279 10,209,555 120,000 (64,000)

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (989,117) (40,838,217) (480,000) 256,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (29,610,433) (40,838,217) (29,101,316) 256,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 569,865,910 463,847,013 516,263,024 438,416,901

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ขอมูลทางการเงินที่แสดง

5



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ                                7,505,235,161 6,888,585,296 7,505,235,161 6,888,585,296

ตนทุนขายและการใหบริการ                                               (6,228,903,750) (5,664,784,642) (6,228,903,750) (5,664,784,642)

กําไรขั้นตน 1,276,331,411 1,223,800,654 1,276,331,411 1,223,800,654

รายไดอ่ืน                                           

- เงินปนผลรับ 9, 11 84,758,008 71,620,732 174,721,365 147,151,822

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ 10,427,906 7,313,774 10,427,906 7,313,774

- ดอกเบี้ยรับ 30,619,671 36,501,611 30,619,671 36,501,611

- อ่ืนๆ 60,359,212 48,742,243 60,359,212 48,742,243

กําไรกอนคาใชจาย 1,462,496,208 1,387,979,014 1,552,459,565 1,463,510,104

คาใชจายในการขาย (296,882,169) (278,304,993) (296,882,169) (278,304,993)

คาใชจายในการบริหาร (192,263,360) (176,527,257) (192,263,360) (176,527,257)

รวมคาใชจาย (489,145,529) (454,832,250) (489,145,529) (454,832,250)

กําไรจากการดําเนินงาน 973,350,679 933,146,764 1,063,314,036 1,008,677,854

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา 11 147,117,414 154,718,523 - -

กําไรกอนภาษีเงินได 1,120,468,093 1,087,865,287 1,063,314,036 1,008,677,854

ภาษีเงินได 16 (186,941,538) (201,197,562) (175,510,726) (185,360,075)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 933,526,555 886,667,725 887,803,310 823,317,779

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 12.18 11.57 11.59 10.74

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ 

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กําไรสุทธิสําหรับงวด 933,526,555 886,667,725 887,803,310 823,317,779

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดหลังภาษี:

รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน (35,776,646) - (35,776,646) -

ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวกับรายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 7,155,330 - 7,155,330 -

รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (28,621,316) - (28,621,316) -

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของ

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (760,000) 120,000 (760,000) 120,000

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวม

และการรวมคา (52,817,182) 13,327,605 - -

ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวกับรายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 10,715,437 (2,689,521) 152,000 (24,000)

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (42,861,745) 10,758,084 (608,000) 96,000

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (71,483,061) 10,758,084 (29,229,316) 96,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 862,043,494 897,425,809 858,573,994 823,413,779

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี 

ขอมูลทางการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

กําไร(ขาดทุน)

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ผลตางจาก

จากการเปลี่ยนแปลง การแปลงคา การวัดมูลคาใหม รวม

ของมูลคายุติธรรม งบการเงิน ของภาระผูกพัน องคประกอบอื่น

ทุนที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได ของเงินลงทุนใน ของบริษัทรวม ผลประโยชน ของสวนของ รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย และการรวมคา หลังออกจากงาน เจาของ เจาของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,229,792,248 3,280,000 (192,200,408) - (188,920,408) 15,966,559,340

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 933,526,555 (608,000) (42,253,745) (28,621,316) (71,483,061) 862,043,494

เงินปนผลจาย 17 - - - (631,618,565) - - - - (631,618,565)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,531,700,238 2,672,000 (234,454,153) (28,621,316) (260,403,469) 16,196,984,269

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 886,667,725 96,000 10,662,084 - 10,758,084 897,425,809

เงินปนผลจาย - - - (536,374,300) - - - - (536,374,300)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 14,138,697,849 4,016,000 (175,970,259) - (171,954,259) 14,892,431,090

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ 

กําไรสะสม

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ยังไมไดตรวจสอบ)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

กําไร(ขาดทุน)

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

จากการเปลี่ยนแปลง การวัดมูลคาใหม รวม

ของมูลคายุติธรรม ของภาระผูกพัน องคประกอบอื่น

ทุนที่ออก สวนเกิน สํารอง ยังไมได ของเงินลงทุนใน ผลประโยชน ของสวนของ รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย หลังออกจากงาน เจาของ เจาของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,979,256,932 3,280,000 - 3,280,000 14,908,224,432

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 887,803,310 (608,000) (28,621,316) (29,229,316) 858,573,994

เงินปนผลจาย 17 - - - (631,618,565) - - - (631,618,565)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 14,235,441,677 2,672,000 (28,621,316) (25,949,316) 15,135,179,861

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 823,317,779 96,000 - 96,000 823,413,779

เงินปนผลจาย - - - (536,374,300) - - - (536,374,300)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,010,942,294 4,016,000 - 4,016,000 13,940,645,794

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ 

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไมไดตรวจสอบ)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม

กําไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวด 1,120,468,093 1,087,865,287 1,063,314,036 1,008,677,854

รายการปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวด

เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

- คาเสื่อมราคา 12 587,340,557 510,321,995 587,340,557 510,321,995

- คาตัดจําหนาย 13 122,701,631 114,404,582 122,701,631 114,404,582

- ดอกเบี้ยรับ (30,619,671) (36,501,611) (30,619,671) (36,501,611)

- สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 (147,117,414) (154,718,523) - -

- รายไดเงินปนผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 - - (89,963,357) (75,531,090)

- เงินลงทุนระยะยาว (84,758,008) (71,620,732) (84,758,008) (71,620,732)

- กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (5,765,882) (2,195,591) (5,765,882) (2,195,591)

- คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - 2,586,000 - 2,586,000

- คาเผื่อสินคาลาสมัยและคาเผื่อมูลคาสุทธิ

ของสินคาคงเหลือท่ีจะไดรับตํ่ากวาราคาทุน 506,459 1,131,901 506,459 1,131,901

- ประมาณการหน้ีสินคาตอบแทนพนักงาน

หลังออกจากงาน 15 99,845,567 14,422,038 99,845,567 14,422,038

- ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น 1,002,722 (204,055) 1,002,722 (204,055)

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 1,663,604,054 1,465,491,291 1,663,604,054 1,465,491,291

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

- ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (456,546,419) (55,066,653) (456,546,419) (55,066,653)

- สินคาคงเหลือ (71,768,061) (255,434,120) (71,768,061) (255,434,120)

- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 18,189,219 8,853,697 18,189,219 8,853,697

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 164,901 2,790,676 164,901 2,790,676

- เจาหน้ีการคา - บริษัทอ่ืน (53,593,713) 23,059,266 (53,593,713) 23,059,266

- เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 52,561,687 32,849,353 52,561,687 32,849,353

- เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทอ่ืน (11,789,580) (3,470,596) (11,789,580) (3,470,596)

- เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 29,357,660 53,069,617 29,357,660 53,069,617

- คาใชจายคางจาย 135,312,502 153,927,254 135,312,502 153,927,254

- จายคาตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน (3,686,735) (1,623,270) (3,686,735) (1,623,270)

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 1,301,805,515 1,424,446,515 1,301,805,515 1,424,446,515

- รับดอกเบี้ย 12,510,666 9,537,480 12,510,666 9,537,480

- จายภาษีเงินได (219,141,733) (184,883,291) (219,141,733) (184,883,291)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,095,174,448 1,249,100,704 1,095,174,448 1,249,100,704

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี 

ขอมูลทางการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมแกพนักงาน (460,000) (89,697,738) (460,000) (89,697,738)

เงินสดจากการรับชําระหน้ีเงินใหกูยืมแกพนักงาน 21,781,403 26,464,910 21,781,403 26,464,910

เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (2,248,837,043) (1,085,114,399) (2,248,837,043) (1,085,114,399)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 5,766,051 2,206,100 5,766,051 2,206,100

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจนครบกําหนด 14,782,162 28,660,381 14,782,162 28,660,381

เงินปนผลรับ

- เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 89,963,357 75,531,090 89,963,357 75,531,090

- เงินลงทุนระยะยาว 84,758,008 71,620,732 84,758,008 71,620,732

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (191,458,564) (230,410,146) (191,458,564) (230,410,146)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจนครบกําหนด 7 2,649,000,000 5,310,000,000 2,649,000,000 5,310,000,000

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจนครบกําหนด 7 (1,311,000,000) (5,843,549,783) (1,311,000,000) (5,843,549,783)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (885,704,626) (1,734,288,853) (885,704,626) (1,734,288,853)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปนผลจาย 17 (631,618,565) (536,374,300) (631,618,565) (536,374,300)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (631,618,565) (536,374,300) (631,618,565) (536,374,300)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (422,148,743) (1,021,562,449) (422,148,743) (1,021,562,449)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 1,671,996,877 2,012,032,313 1,671,996,877 2,012,032,313

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (1,002,722) 204,055 (1,002,722) 204,055

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 1,248,845,412 990,673,919 1,248,845,412 990,673,919

รายการที่ไมกระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ืออาคาร

อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 411,322,125 89,818,404 411,322,125 89,818,404

ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ืออาคาร

อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 852,938 10,535,401 852,938 10,535,401

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 12 ถึง 21 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี 

ขอมูลทางการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
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1 ขอมลูทั่วไป 

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งและประกอบกิจการ 

ในประเทศไทย และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังน้ี

เลขที่ 29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12000

บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายหลอดไฟ อุปกรณสองสวางยานยนต แมพิมพ และการออกแบบผลิตภัณฑ

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลน้ีแสดงในสกุลเงิน

บาทดวยหนวยบาท เวนแตไดระบุเปนอยางอื่น 

ขอมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

2 เกณฑในการจดัทาํขอมลูทางการเงนิ 

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล และขอกําหนดเพิ่มเติมอ่ืนเก่ียวกับรายงาน

ทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษ

จัดทําขึ้นจากขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก  

3 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชใน 

การจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

บริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมี

ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช 

ผูบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี

บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคามาถือปฏิบัติต้ังแตวันที่  

1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใช วิธีรับรูผลกระทบสะสมจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

เปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด (Modified retrospective) และไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบตอวิธีปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทที่เปน

สาระสําคัญ



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
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5 การประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติที่มีผลกระทบ 

ตอการนํานโยบายการบัญชีมาใช และจํานวนเงินของสินทรัพยและหน้ีสิน รายไดและคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะ

แตกตางจากการประมาณการ 

ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทไดเปล่ียนประมาณการอายุการใหประโยชนของเครื่องจักรจากเดิม 10 ป เปน 15 ป 

เน่ืองจากมีการพัฒนาในเทคโนโลยีของเครื่องจักรทําใหอายุการใชงานนานขึ้น การเปล่ียนแปลงประมาณการดังกลาว

เปนผลใหคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรลดลงจํานวน 29 ลานบาท 

6 ขอมลูการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทไดพิจารณาการนําเสนอขอมูลการเงินจําแนกตามสวนงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ใน 

การจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือคณะกรรมการบริษัท ที่ทํา

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ

สวนงานธุรกิจ 

บริษัทดําเนินกิจการเปนผูผลิตและจําหนายหลอดไฟ อุปกรณสองสวางยานยนต แมพิมพ และการออกแบบผลิตภัณฑ 

บริษัทไมไดจัดทําขอมูลจําแนกตามสวนงานสําหรับธุรกิจแมพิมพและแบบผลิตภัณฑ เน่ืองจากผูบริหารของบริษัท

พิจารณาวารายได สินทรัพย และผลกําไรของสวนงานแมพิมพและแบบผลิตภัณฑ มีจํานวนไมถึงเกณฑเชิงปริมาณ 

ที่บริษัทตองแยกรายงานขอมูลของสวนงานดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานพิจารณาผลการ

ดําเนินงานจากขอมูลในลักษณะเดียวกันกับที่นําเสนอในขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

7 เงินลงทนุระยะสัน้ที่ถอืไวจนครบกําหนด 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจนครบกําหนดประกอบดวยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําที่มีกําหนด

ระยะเวลาครบกําหนดเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไวจนครบกําหนดในระหวางงวดสามารถแสดงไดดังน้ี

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตนงวด 3,625,000,000

ลงทุนเพิ่มระหวางงวด 1,311,000,000

ไถถอนระหวางงวด (2,649,000,000)

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,287,000,000

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสั้นท่ีถือไวจนครบกําหนดมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียรอยละ 1.30 ถึงรอยละ  

1.63 ตอป (31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : รอยละ 1.25 ถึงรอยละ 1.63 ตอป)
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8 ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ

รายละเอียดของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังน้ี

30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น 2,673,303,592 2,166,149,433

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (20,446,001) (20,446,001)

ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น สุทธิ 2,652,857,591 2,145,703,432

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุฯ ขอ 9) 113,443,868 233,322,287

คาใชจายจายลวงหนา 29,978,520 53,025,056

รายไดคางรับ สุทธิ 21,339,594 19,663,252

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 171,373,823 64,601,020

ลูกหน้ีอื่นๆ 20,057,545 32,862,632

3,009,050,941 2,549,177,679

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี

ลูกหนี้การคา - บรษิทัอืน่ ลูกหนี้การคา - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 

30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ยังไมครบกําหนดชําระ 2,343,049,230 2,122,815,979 112,080,416 174,739,248

เกินกําหนดชําระ

   - นอยกวา 3 เดือน 6,071,706 24,556,963 1,363,452 58,583,039

- 3 - 6 เดือน 306,513,376 1,380,000 - -

- 6 - 12 เดือน - 280,081 - -

   - มากกวา 1 ป 17,669,280 17,116,410 - -

2,673,303,592 2,166,149,433 113,443,868 233,322,287



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
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9 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการคาที่มีสาระสําคัญกับผูถือหุนรายใหญ ไดแก บริษัท สแตนเลย อีเล็กทริค จํากัด ซึ่งต้ังอยูในประเทศญ่ีปุน 

โดยถือหุนในบริษัทคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.66 และกลุมผูถือหุนบุคคลซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท โดยถือหุนในบริษัท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.09 กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค ประกอบดวยบริษัท สแตนเลย อีเล็กทริค จํากัด และกิจการ 

ที่เก่ียวของกัน 

รายการตอไปน้ีเปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

รายไดจากการขาย 

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค  229,307,310 216,439,889

บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน 72,332,997 79,747,501

บริษัทรวม 60,390,372 14,552,905

การรวมคา 167,516,501 141,310,610

529,547,180 452,050,905

เงินปนผลรบั 

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค 76,533,436 67,511,156

บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน 8,224,572 4,109,576

บริษัทรวม 89,963,357 75,531,090

174,721,365 147,151,822

ซือ้สนิคาและบรกิาร 

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค 1,559,021,926 1,443,928,898

บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน 241,395,778 191,569,216

บริษัทรวม 254,188,115 247,748,064

2,054,605,819 1,883,246,178

คาสทิธิ

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค  167,118,698 158,409,654

คาออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค 75,496,335 127,785,174

บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน 2,152,276 243,833

บริษัทรวม 17,443 17,509

77,666,054 128,046,516



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

ผลประโยชนระยะสั้น 24,135,697 24,506,544

ลูกหน้ีและเจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันสวนใหญเปนรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ โดยเปนรายการที่เก่ียวของกับ 

การซื้อขายดังกลาวขางตน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังน้ี

30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ลูกหนี้การคา - กจิการที่เกี่ยวของกัน 

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค  34,995,797 124,225,417

บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน 37,088,765 56,256,556

บริษัทรวม 7,620,485 2,182,252

การรวมคา 33,738,821 50,658,062

113,443,868 233,322,287

เจาหนี้การคา - กจิการทีเ่กีย่วของกัน 

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค  450,238,880 382,151,845

บริษัทที่ผูบริหารและกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนหรือมีกรรมการรวมกัน 47,562,223 33,278,213

บริษัทรวม 104,620,730 134,430,088

602,421,833 549,860,146

เจาหนี้อื่น - กจิการที่เกี่ยวของกัน 

กลุมสแตนเลย อีเล็กทริค 186,019,207 169,764,056



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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10 สนิคาคงเหลอื สทุธิ

30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ 247,118,858 249,139,873

งานระหวางทํา 755,354,422 688,942,839

สินคาสําเร็จรูป 84,547,484 81,679,548

สินคาระหวางทาง 89,994,380 85,484,823

1,177,015,144 1,105,247,083

หัก  คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับตํ่ากวาราคาทุน 

          และคาเผ่ือสินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชา 

- วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ (1,007,908) (240,999)

- งานระหวางทํา (4,679,008) (5,152,015)

- สินคาสําเร็จรูป (286,037) (73,480)

สินคาคงเหลือ สุทธิ 1,171,042,191 1,099,780,589

11 เงินลงทนุในบรษิทัรวมและการรวมคา 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ตามวธิสีวนไดเสยี ตามวธิรีาคาทนุ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบัญชีตนงวด 1,380,095,324 1,154,393,271 57,176,689 57,176,689

สวนแบงผลกําไร 147,117,414 154,718,523 - -

เงินปนผลรับ (89,963,357) (75,531,090) - -

ผลตางจากการแปลงคา 

งบการเงิน (52,817,182) 13,327,605 - -

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,384,432,199 1,246,908,309 57,176,689 57,176,689



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา สรุปไดดังนี้

ตามวธิีสวนไดเสยี

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

สดัสวน

เงนิลงทนุ จาํนวนเงนิ เงนิปนผล จาํนวนเงนิ เงนิปนผล

ชือ่ ประเภทกจิการ ทนุชาํระแลว รอยละ บาท บาท บาท บาท

บรษิทัรวม 

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ้นสวน 8.30 ลานเหรียญ

Company Limited    สองสวางยานยนต สหรัฐฯ 20 1,358,638,218 89,963,357 1,357,930,009 75,531,090

การรวมคา

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ้นสวน 0.25 ลานเหรียญ

   สองสวางยานยนต สหรัฐฯ 50 25,793,981 - 22,165,315 7,986,309

1,384,432,199 89,963,357 1,380,095,324 83,517,399

ตามวธิรีาคาทนุ

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

สดัสวน

เงนิลงทนุ จาํนวนเงนิ เงนิปนผล จาํนวนเงนิ เงนิปนผล

ชือ่ ประเภทกจิการ ทนุชาํระแลว รอยละ บาท บาท บาท บาท

บรษิทัรวม 

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ้นสวน 8.30 ลานเหรียญ

Company Limited    สองสวางยานยนต สหรัฐฯ 20 54,044,189 89,963,357 54,044,189 75,531,090

การรวมคา

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ้นสวน 0.25 ลานเหรียญ

   สองสวางยานยนต สหรัฐฯ 50 3,132,500 - 3,132,500 7,986,309

57,176,689 89,963,357 57,176,689 83,517,399

12 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ สทุธิ

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

บาท

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 7,703,011,731

เพิ่มขึ้นระหวางงวด  1,904,549,059

จําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย สุทธิ (169)

หัก  คาเสื่อมราคา (587,340,557)

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 9,020,220,064

รายการสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นระหวางงวดสวนใหญประกอบดวยเครื่องจักรระหวางการติดต้ังและงานระหวางการกอสราง 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับรายจายลงทุนในอนาคตที่ยังไมลงบัญชีจํานวน 741 ลานบาท 

(31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 1,972 ลานบาท) 



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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13 สนิทรพัยไมมีตวัตน สทุธิ

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

บาท

ราคาตามบัญชีตนงวด สุทธิ 974,757,302

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 189,618,564

หัก  คาตัดจําหนาย (122,701,631)

ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธิ 1,041,674,235

รายการสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นระหวางงวดสวนใหญคือตนทุนออกแบบผลิตภัณฑ

14 คาใชจายคางจาย 

30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานคางจาย 239,885,695 242,453,382

คาไฟฟาคางจาย 29,815,396 32,179,796

สวนลดการคาคางจาย 159,972,379 24,000,000

อื่น ๆ 45,077,118 40,804,908

474,750,588 339,438,086

15 ประมาณการหนีส้นิคาตอบแทนพนกังานหลังออกจากงาน

30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน:

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 366,320,531 234,385,053

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

(กําไร)ขาดทุนที่รวมอยูในกําไรจาก 

การดําเนินงาน:

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 99,845,567 14,422,038

การวัดมูลคาใหมที่รับรูใน 

(กําไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 35,776,646 -



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไขไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล

บังคับใชเม่ือพนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงที่สําคัญไดแก คาชดเชยสําหรับ

พนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกวาหรือเทากับ 20 ปเปล่ียนจากจํานวน 300 วันของคาจางอัตราสุดทายเปน 

400 วันของคาจางอัตราสุดทาย การเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีมีผลกระทบตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่แสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและขอมูลทางการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการเปนจํานวน 80 ลานบาท 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 อัตราคิดลดซึ่งเปนขอสมมติฐานหลักในการประมาณการ

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตร

รัฐบาลเปนผลใหภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

และขอมูลทางการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจํานวน 36 ลานบาท 

16 คาใชจายภาษีเงนิได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี

ตามวธิสีวนไดเสยี ตามวธิรีาคาทนุ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน 191,561,323 191,341,148 191,561,323 191,341,148

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (4,619,785) 9,856,414 (16,050,597) (5,981,073)

186,941,538 201,197,562 175,510,726 185,360,075

คาใชจายภาษีเงินไดระหวางกาลไดต้ังคางจายจากการประมาณการของฝายบริหารโดยใชอัตราภาษีเดียวกันกับที่ใช

กับอัตราของกําไรรวมทั้งปที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือ อัตรารอยละ 16.51 ตอป และ อัตรารอยละ 16.68 ตอปสําหรับวิธีราคาทุน

และวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ (สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 : อัตรารอยละ 18.38 ตอป และ 

อัตรารอยละ 18.49 ตอป สําหรับวิธีราคาทุนและวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ) 

17 เงินปนผลจาย

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 ผู ถือหุนไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  

พ .ศ. 2562 ในอัตรา 8.25 บาทตอหุน  สําหรับหุน จํานวน 76,625,000 หุน  เปน จํานวนเงินรวมทั้ งสิ้น จํานวน 

632,156,250 บาท โดยมีหุนจํานวน 65,174 หุน ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลรวมเปนเงิน 537,685 บาท เน่ืองจากการ

ไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย บริษัทไดจายเงินปนผลจํานวน 

631,618,565 บาท ใหผูถือหุนในวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
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18 ภาระผูกพนัและหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทไมมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา

รวมทั้งสัญญาตางๆ ที่เปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญจากงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยกเวนภาระผูกพัน

สําหรับรายจายลงทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุฯ ขอ 12 และรายการดังตอไปน้ี  

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง 

โดยมีจํานวนเงินตามสัญญาและอายุครบกําหนดของสัญญา ดังน้ี

30 กนัยายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 60 ลานเยน 40 ลานเยน

2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ

อายุครบกําหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1-2 เดือน 1-2 เดือน


