
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุน 

ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน

ของเจ้าของที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการและงบกระแสเงนิสด 

ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ

เฉพาะกจิการ ซึ�งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�ตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงนิ

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบและวธิกีารสอบทานอื�น การสอบทานนี�มขีอบเขตจํากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั �นว่าจะพบเรื�องที�มนีัยสําคญัทั �งหมดซึ�งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั �นขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลที�สอบทานได้

ข้อสรปุ 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34
เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

วราภรณ์  วรธิติกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4474

กรงุเทพมหานคร 
30 มกราคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,267,970,149 1,671,996,877 1,267,970,149 1,671,996,877

เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 7 2,307,000,000 3,625,000,000 2,307,000,000 3,625,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 8, 9 2,718,685,898 2,549,177,679 2,718,685,898 2,549,177,679

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 10 1,161,259,833 1,099,780,589 1,161,259,833 1,099,780,589

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 35,981,628 41,877,305 35,981,628 41,877,305

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 9,909,180 45,970,733 9,909,180 45,970,733

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 7,500,806,688 9,033,803,183 7,500,806,688 9,033,803,183

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 19,087,935 34,920,939 19,087,935 34,920,939

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11 1,421,603,622 1,357,930,009 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 11 26,765,184 22,165,315 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 12 128,101,155 112,401,215 128,101,155 112,401,215

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 13 9,048,931,327 7,703,011,731 9,048,931,327 7,703,011,731

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 14 1,069,360,153 974,757,302 1,069,360,153 974,757,302

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ - - 119,182,857 94,132,292

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 15,142,431 15,514,089 15,142,431 15,514,089

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 11,728,991,807 10,220,700,600 10,456,982,547 8,991,914,257

รวมสินทรพัย ์ 19,229,798,495 19,254,503,783 17,957,789,235 18,025,717,440

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

  (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 522,990,360 601,416,601 522,990,360 601,416,601

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9 612,289,227 549,860,146 612,289,227 549,860,146

เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 255,156,248 1,004,252,283 255,156,248 1,004,252,283

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9 156,764,075 169,764,056 156,764,075 169,764,056

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 79,622,346 218,376,783 79,622,346 218,376,783

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 15 427,871,925 339,438,086 427,871,925 339,438,086

รวมหนี�สินหมนุเวียน 2,054,694,181 2,883,107,955 2,054,694,181 2,883,107,955

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 159,055,566 170,451,435 - -

ประมาณการหนี�สนิคา่ตอบแทนพนกังาน

หลงัออกจากงาน 16 374,394,377 234,385,053 374,394,377 234,385,053

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 533,449,943 404,836,488 374,394,377 234,385,053

รวมหนี�สิน 2,588,144,124 3,287,944,443 2,429,088,558 3,117,493,008

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้

   มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15,993,394,143 15,229,792,248 14,629,378,493 13,979,256,932

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (277,427,272) (188,920,408) (26,365,316) 3,280,000

รวมส่วนของเจ้าของ 16,641,654,371 15,966,559,340 15,528,700,677 14,908,224,432

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 19,229,798,495 19,254,503,783 17,957,789,235 18,025,717,440

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร                                3,705,784,771 3,948,793,489 3,705,784,771 3,948,793,489

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร                                               (3,044,120,360) (3,171,135,751) (3,044,120,360) (3,171,135,751)

กาํไรขั �นต้น 661,664,411 777,657,738 661,664,411 777,657,738

รายไดอ้ื�น                                           

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 10,301,478 3,842,276 10,301,478 3,842,276

- รายไดด้อกเบี�ยรบั                                        12,551,485 17,565,980 12,551,485 17,565,980

- อื�นๆ                                        24,782,376 28,947,433 24,782,376 28,947,433

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 709,299,750 828,013,427 709,299,750 828,013,427

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (146,337,460) (153,377,237) (146,337,460) (153,377,237)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (88,840,215) (89,892,092) (88,840,215) (89,892,092)

รวมค่าใช้จ่าย (235,177,675) (243,269,329) (235,177,675) (243,269,329)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 474,122,075 584,744,098 474,122,075 584,744,098

สว่นแบง่ผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 84,696,360 89,654,608 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 558,818,435 674,398,706 474,122,075 584,744,098

ภาษเีงนิได้ (97,124,530) (124,882,343) (80,185,259) (106,951,421)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 461,693,905 549,516,363 393,936,816 477,792,677

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 6.03 7.17 5.14 6.24

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 461,693,905 549,516,363 393,936,816 477,792,677

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวดหลงัภาษี:

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการเปลี�ยนแปลงของ

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (520,000) (160,000) (520,000) (160,000)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (20,759,753) 5,975,311 - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 4,255,950 (1,163,062) 104,000 32,000

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (17,023,803) 4,652,249 (416,000) (128,000)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (17,023,803) 4,652,249 (416,000) (128,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 444,670,102 554,168,612 393,520,816 477,664,677

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร                                11,211,019,932 10,837,378,785 11,211,019,932 10,837,378,785

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร                                               (9,273,024,110) (8,835,920,393) (9,273,024,110) (8,835,920,393)

กาํไรขั �นต้น 1,937,995,822 2,001,458,392 1,937,995,822 2,001,458,392

รายไดอ้ื�น                                           

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

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 20,729,384 11,156,050 20,729,384 11,156,050

- รายไดด้อกเบี�ยรบั                                        43,171,156 54,067,591 43,171,156 54,067,591

- อื�นๆ                                        85,141,588 77,689,676 85,141,588 77,689,676

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,171,795,958 2,215,992,441 2,261,759,315 2,291,523,531

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (443,219,629) (431,682,230) (443,219,629) (431,682,230)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (281,103,575) (266,419,349) (281,103,575) (266,419,349)

รวมค่าใช้จ่าย (724,323,204) (698,101,579) (724,323,204) (698,101,579)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,447,472,754 1,517,890,862 1,537,436,111 1,593,421,952

สว่นแบง่ผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 11 231,813,774 244,373,131 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,679,286,528 1,762,263,993 1,537,436,111 1,593,421,952

ภาษเีงนิได้ 17 (284,066,068) (326,079,905) (255,695,985) (292,311,496)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 1,395,220,460 1,436,184,088 1,281,740,126 1,301,110,456

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 18.21 18.74 16.73 16.98

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 1,395,220,460 1,436,184,088 1,281,740,126 1,301,110,456

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวดหลงัภาษี:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (35,776,646) - (35,776,646) -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 7,155,330 - 7,155,330 -

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (28,621,316) - (28,621,316) -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการเปลี�ยนแปลงของ

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (1,280,000) (40,000) (1,280,000) (40,000)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (73,576,935) 19,302,916 - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 14,971,387 (3,852,583) 256,000 8,000

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (59,885,548) 15,410,333 (1,024,000) (32,000)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (88,506,864) 15,410,333 (29,645,316) (32,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,306,713,596 1,451,594,421 1,252,094,810 1,301,078,456

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจริง ผลต่างจาก

จากการเปลี�ยนแปลง การแปลงค่า การวดัมลูค่าใหม่ รวม

ของมลูค่ายติุธรรม งบการเงิน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไมไ่ด้ ของเงินลงทุนใน ของบริษทัรว่ม ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย และการรว่มค้า หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,395,220,460 (1,024,000) (58,861,548) (28,621,316) (88,506,864) 1,306,713,596

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - (631,618,565) - - - - (631,618,565)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,993,394,143 2,256,000 (251,061,956) (28,621,316) (277,427,272) 16,641,654,371

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,436,184,088 (32,000) 15,442,333 - 15,410,333 1,451,594,421

เงนิปันผลจ่าย - - - (536,374,300) - - - - (536,374,300)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 14,688,214,212 3,888,000 (171,190,010) - (167,302,010) 15,446,599,702

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

กาํไรสะสม

8



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง การวดัมลูค่าใหม่ รวม

ของมลูค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไมไ่ด้ ของเงินลงทุนใน ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,281,740,126 (1,024,000) (28,621,316) (29,645,316) 1,252,094,810

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - (631,618,565) - - - (631,618,565)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 14,629,378,493 2,256,000 (28,621,316) (26,365,316) 15,528,700,677

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,301,110,456 (32,000) - (32,000) 1,301,078,456

เงนิปันผลจ่าย - - - (536,374,300) - - - (536,374,300)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,488,734,971 3,888,000 - 3,888,000 14,418,310,471

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 1,679,286,528 1,762,263,993 1,537,436,111 1,593,421,952

รายการปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

- คา่เสื�อมราคา 13 903,285,902 757,685,928 903,285,902 757,685,928

- คา่ตดัจาํหน่าย 14 184,295,993 172,090,504 184,295,993 172,090,504

- ดอกเบี�ยรบั (43,171,156) (54,067,591) (43,171,156) (54,067,591)

- สว่นแบ่งผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 11 (231,813,774) (244,373,131) - -

- รายไดเ้งนิปันผลรบั

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

- เงนิลงทุนระยะยาว 12 (84,758,008) (71,620,732) (84,758,008) (71,620,732)

- กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (6,675,208) (3,987,252) (6,675,208) (3,987,252)

- คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู - 1,130,895 - 1,130,895

- คา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยัและคา่เผื�อมลูคา่สทุธิ

ของสนิคา้คงเหลอืที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน 2,358,859 4,019,738 2,358,859 4,019,738

- ประมาณการหนี�สนิคา่ตอบแทนพนกังาน

หลงัออกจากงาน 110,263,280 21,633,057 110,263,280 21,633,057

- ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (326,843) 298,230 (326,843) 298,230

กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 2,512,745,573 2,345,073,639 2,512,745,573 2,345,073,639

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (168,830,281) (357,375,613) (168,830,281) (357,375,613)

- สนิคา้คงเหลอื (63,838,103) (330,438,173) (63,838,103) (330,438,173)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 36,061,553 6,512,606 36,061,553 6,512,606

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 371,658 14,685,686 371,658 14,685,686

- เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น (78,426,241) 88,284,070 (78,426,241) 88,284,070

- เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 62,429,081 40,958,676 62,429,081 40,958,676

- เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น (99,207,832) 3,943,442 (99,207,832) 3,943,442

- เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 892,431 83,435,638 892,431 83,435,638

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 88,433,839 120,409,379 88,433,839 120,409,379

- จา่ยคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน (6,030,602) (2,101,870) (6,030,602) (2,101,870)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,284,601,076 2,013,387,480 2,284,601,076 2,013,387,480

- รบัดอกเบี�ย 13,411,919 12,677,878 13,411,919 12,677,878

- จา่ยภาษเีงนิได้ (412,089,657) (374,243,041) (412,089,657) (374,243,041)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,885,923,338 1,651,822,317 1,885,923,338 1,651,822,317

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (460,000) (81,184,082) (460,000) (81,184,082)

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 22,188,681 29,316,728 22,188,681 29,316,728

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (2,911,146,411) (1,837,390,662) (2,911,146,411) (1,837,390,662)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 6,675,506 3,997,950 6,675,506 3,997,950

ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 29,081,299 42,605,189 29,081,299 42,605,189

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อเงนิลงทุนระยะยาว (16,979,940) - (16,979,940) -

เงนิปันผลรบั

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

- เงนิลงทุนระยะยาว 12 84,758,008 71,620,732 84,758,008 71,620,732

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (280,738,844) (335,692,742) (280,738,844) (335,692,742)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น

ที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 7 3,665,000,000 7,799,000,000 3,665,000,000 7,799,000,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสั �น

ที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 7 (2,347,000,000) (8,180,549,783) (2,347,000,000) (8,180,549,783)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,658,658,344) (2,412,745,580) (1,658,658,344) (2,412,745,580)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิปันผลจา่ย 18 (631,618,565) (536,374,300) (631,618,565) (536,374,300)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (404,353,571) (1,297,297,563) (404,353,571) (1,297,297,563)

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 326,843 (298,230) 326,843 (298,230)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,267,970,149 714,436,520 1,267,970,149 714,436,520

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร

อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 94,459,397 224,655,519 94,459,397 224,655,519

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร

อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 63,035 3,826,414 63,035 3,826,414

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 23 เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

12

1 ข้อมลูทั �วไป

บรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งและประกอบกิจการในประเทศไทย  

และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมทีี�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�

เลขที� 29/3 หมู ่1 ถนนบางพนู-รงัสติ ตําบลบา้นกลาง อําเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 

บรษิทัดาํเนินธรุกจิเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์สอ่งสวา่งยานยนต ์แมพ่มิพ ์และการออกแบบผลติภณัฑ์

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี�แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท 

เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื�น

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี�ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

ของบรษิทัเมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2563 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ�มเติมอื�นเกี�ยวกับรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจาก

ขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั

ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  

3 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�ใช้ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใช้ในการจดัทํางบการเงนิ
สาํหรบังวดปีบญัชสีิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

บรษิทัไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุง ซึ�งมผีลบงัคบัใช้สําหรบั

รอบระยะเวลาบญัชเีริ�มต้นในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏบิตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิารของบรษิทัอยู่ระหว่างการ

ประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุง ซึ�งมผีลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชเีริ�มตน้ในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไมม่ผีลกระทบที�มนียัสาํคญัต่อบรษิทั

4 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี

บรษิทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้มาถอืปฏิบตัติ ั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี� เป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด 

(Modified retrospective) และไมป่รบัปรงุขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 มาถอืปฏบิตัไิมม่ผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีองบรษิทัที�เป็นสาระสาํคญั



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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5 การประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและข้อสมมติที�มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัได้เปลี�ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของเครื�องจกัรจากเดมิ 10 ปี เป็น 15 ปี เนื�องจาก

มกีารพฒันาในเทคโนโลยขีองเครื�องจกัรทําให้อายุการใช้งานนานขึ�น การเปลี�ยนแปลงประมาณการดงักล่าวเป็นผลให้ค่าเสื�อมราคา

ของเครื�องจกัรสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลดลงจาํนวน 43 ลา้นบาท 

6 ข้อมลูการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

บรษิทัได้พจิารณาการนําเสนอข้อมูลการเงนิจําแนกตามส่วนงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอให้ผู้มอีํานาจตดัสนิใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิ 

ผลการปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน ซึ�งพจิารณาวา่คอืคณะกรรมการบรษิทั ที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์

ส่วนงานธรุกิจ

บรษิทัดําเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ์ และการออกแบบผลิตภณัฑ์ บรษิทัไม่ได้
จดัทําข้อมูลจําแนกตามส่วนงานสําหรบัธุรกิจแม่พมิพ์และแบบผลติภณัฑ์ เนื�องจากผู้บรหิารของบรษิทัพจิารณาว่ารายได้ สนิทรพัย ์

และผลกําไรของส่วนงานแม่พมิพ์และแบบผลิตภณัฑ์ มจีํานวนไม่ถึงเกณฑ์เชิงปรมิาณที�บรษิทัต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานพจิารณาผลการดาํเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัที�นําเสนอในขอ้มูล

ทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

7 เงินลงทุนระยะสั �นที�ถือไว้จนครบกาํหนด

เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถือไวจ้นครบกําหนดประกอบด้วยเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจําที�มกํีาหนดระยะเวลาครบ

กําหนดเกนิ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดในระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งันี�

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,625,000,000

ลงทุนเพิ�มระหวา่งงวด 2,347,000,000
ไถ่ถอนระหวา่งงวด (3,665,000,000)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 2,307,000,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดมอีตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยรอ้ยละ 1.35 ถึงรอ้ยละ 1.63 ต่อปี 

(31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.25 ถงึรอ้ยละ 1.63 ต่อปี) 
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8 ลกูหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สทุธิ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี�

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,272,732,183 2,166,149,433

หกั  คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (20,446,001) (20,446,001)

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น สทุธิ 2,252,286,182 2,145,703,432

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 9) 173,084,811 233,322,287
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 38,197,737 53,025,056

รายไดค้า้งรบั สทุธิ 19,252,217 19,663,252
ภาษมีลูคา่เพิ�มคา้งรบั 209,427,896 64,601,020

ลูกหนี�อื�นๆ 26,437,055 32,862,632

2,718,685,898 2,549,177,679

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 แยกตามอายหุนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี�

ลกูหนี�การค้า - บริษทัอื�น ลกูหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 2,239,716,855 2,122,815,979 172,781,436 174,739,248

เกนิกําหนดชําระ 
   - น้อยกวา่ 3 เดอืน 14,108,004 24,556,963 303,375 58,583,039

   - 3 - 6 เดอืน 1,494,159 1,380,000 - -
   - 6 - 12 เดอืน - 280,081 - -
   - มากกว่า 1 ปี 17,413,165 17,116,410 - -

2,272,732,183 2,166,149,433 173,084,811 233,322,287



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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9 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บรษิทัมรีายการคา้ที�มสีาระสาํคญักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จํากดั ซึ�งตั �งอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น โดยถอืหุน้ใน
บรษิทัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.66 และกลุ่มผู้ถอืหุน้บุคคลซึ�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั โดยถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.57 
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จาํกดั และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

รายได้จากการขาย 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  332,446,892 353,096,862

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 104,754,773 113,479,626

บรษิทัร่วม 87,077,405 18,808,941
การร่วมคา้ 294,185,467 261,370,070

818,464,537 746,755,499

เงินปันผลรบั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 76,533,436 67,511,156

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 8,224,572 4,109,576

บรษิทัร่วม 89,963,357 75,531,090

174,721,365 147,151,822

ซื�อสินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 2,350,945,604 2,225,457,383

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 367,007,963 300,822,279

บรษิทัร่วม 385,279,655 370,982,749

3,103,233,222 2,897,262,411



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท

ค่าสิทธิ
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 248,992,835 250,228,142

ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 115,053,935 222,924,567
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 2,167,769 256,656
บรษิทัร่วม 28,287 36,153

117,249,991 223,217,376

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั �น 37,657,688 38,078,534

ลูกหนี�และเจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกนัส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกบัการซื�อขาย

ดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี�

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 50,176,664 124,225,417
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 53,450,582 56,256,556
บรษิทัร่วม 24,816,824 2,182,252
การร่วมคา้ 44,640,741 50,658,062

173,084,811 233,322,287

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 448,896,491 382,151,845
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 42,876,518 33,278,213
บรษิทัร่วม 120,516,218 134,430,088

612,289,227 549,860,146

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 156,764,075 169,764,056



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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10 สินค้าคงเหลือ สทุธิ

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

วตัถุดบิและวสัดุหบีหอ่ 272,386,197 249,139,873

งานระหว่างทํา 681,125,294 688,942,839

สนิคา้สาํเรจ็รปู 107,270,246 81,679,548

สนิคา้ระหวา่งทาง 108,303,449 85,484,823

1,169,085,186 1,105,247,083

หกั  คา่เผื�อการลดลงของมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัตํ�ากว่าราคาทุน

และคา่เผื�อสนิคา้ลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้
- วตัถุดบิและวสัดหุบีหอ่ (1,383,805) (240,999)

- งานระหวา่งทํา (6,151,066) (5,152,015)

- สนิคา้สาํเรจ็รปู (290,482) (73,480)

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 1,161,259,833 1,099,780,589

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

ก) การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้าสําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 มีดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

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

บาท บาท บาท บาท

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

สว่นแบ่งผลกําไร 231,813,774 244,373,131 - -

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (73,576,935) 19,302,916 - -

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,448,368,806 1,342,538,228 57,176,689 57,176,689



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วนัที�  �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� และวนัที�  �� มีนาคม พ.ศ. ����

สรปุได้ดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

สดัส่วน

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

เงินลงทุน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัร่วม 

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นสว่น 8.30 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

Company Limited    สอ่งสวา่งยานยนต์ 20 1,421,603,622 1,357,930,009 54,044,189 54,044,189

การร่วมค้า

Lao Stanley Company Limited ผลติชิ�นสว่น 0.25 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

   สอ่งสวา่งยานยนต์ 50 26,765,184 22,165,315 3,132,500 3,132,500

1,448,368,806 1,380,095,324 57,176,689 57,176,689

ค) รายละเอียดเงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2562 และ พ.ศ. 2561 สรปุได้ดงันี�

12 เงินลงทุนระยะยาว สทุธิ

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 สามารถแสดงไดด้งันี�

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุน เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย ทั �วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

- บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,200,000 121,901,155 128,101,155

   - บรษิทัอื�น - - -

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 6,200,000 121,901,155 128,101,155

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

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

เงินลงทุน เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัร่วม

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นสว่น 8.30 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

Company Limited    สอ่งสวา่งยานยนต์ 20 89,963,357 75,531,090 89,963,357 75,531,090

การร่วมค้า

Lao Stanley Company Limited ผลติชิ�นสว่น 0.25 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

   สอ่งสวา่งยานยนต์ 50 - - - -

89,963,357 75,531,090 89,963,357 75,531,090



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินลงทุน เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย ทั �วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

- บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,480,000 104,921,215 112,401,215

   - บรษิทัอื�น - - -

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 7,480,000 104,921,215 112,401,215

รายละเอยีดของเงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี�

สดัส่วน

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562

31 มีนาคม

พ.ศ. 2562

เงินลงทุน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนัหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ 

   (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ผลติยาง 200 ลา้นบาท 0.2 3,380,000 3,380,000

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่เงนิลงทุน 2,820,000 4,100,000

6,200,000 7,480,000

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั

- เงินลงทุนทั �วไป (วิธีราคาทุน) 

บรษิทั เอเชยีนสแตนเลย์ อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั ผลติหลอดไฟขนาดเลก็
หลอด LED และชิ�นสว่น

อเิลคทรอนคิส์ 400 ลา้นบาท 15.0 60,000,000 60,000,000

บรษิทั ศริวิทิย์ สแตนเลย์ จํากดั ผลติอุปกรณ์

อเิลคทรอนคิส ์

และชิ�นส่วนอุปกรณ์

สอ่งสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 3,000,000

Lumax Industries Limited ผลติชิ�นสว่นสอ่งสวา่ง

ยานยนต์ และชิ�นสว่น 93.5 ลา้นรปีู
ประกอบรถยนต์ อนิเดยี 1.73 8,793,715 8,793,715

PT. Indonesia Stanley Electric ผลติแมพ่มิพ์และ 7.5 ลา้นเหรยีญ
ชิ�นสว่นสอ่งสวา่ง สหรฐัฯ 10.0 33,127,500 33,127,500

Electropolymers (Private) Limited ผลติชิ�นสว่นสอ่งสวา่ง

ยานยนต์ และชิ�นสว่น 79.05 ลา้นรปีู
ประกอบรถยนต์ ปากสีถาน 10.06 16,979,940 -

121,901,155 104,921,215

บริษทัอื�น 

- เงินลงทุนทั �วไป (วิธีราคาทุน)

บรษิทั  ทอ็ป ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากดั ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
และแม่พมิพ์ 35.9 ลา้นบาท 13.9 5,000,000 5,000,000

หกั  คา่เผื�อการดอ้ยคา่เงนิลงทุน (5,000,000) (5,000,000)

- -

รวมเงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 128,101,155 112,401,215



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนระยะยาว สทุธสิาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี�

สดัส่วน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

เงินลงทุน เงินปันผล เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนัหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ 

   (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ผลติยาง 200 ลา้นบาท 0.2 - -
การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่เงนิลงทุน - -

- -

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั

- เงินลงทุนทั �วไป (วิธีราคาทุน) 

บรษิทั เอเชยีนสแตนเลย์ อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั ผลติหลอดไฟขนาดเลก็

หลอด LED และชิ�นสว่น

อเิลคทรอนคิส์ 400 ลา้นบาท 15.0 72,014,601 59,860,882

บรษิทั ศริวิทิย์ สแตนเลย์ จํากดั ผลติอุปกรณ์

อเิลคทรอนคิส ์

และชิ�นส่วนอุปกรณ์
สอ่งสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 8,224,571 4,109,576

Lumax Industries Limited ผลติชิ�นสว่นสอ่งสวา่ง
ยานยนต์ และชิ�นสว่น 93.5 ลา้นรปีู

ประกอบรถยนต์ อนิเดยี 1.73 2,255,210 1,769,156

PT. Indonesia Stanley Electric ผลติแมพ่มิพ์และ 7.5 ลา้นเหรยีญ

ชิ�นสว่นสอ่งสวา่ง สหรฐัฯ 10.0 2,263,626 5,881,118

Electropolymers (Private) Limited ผลติชิ�นสว่นสอ่งสวา่ง

ยานยนต์ และชิ�นสว่น 79.05 ลา้นรปีู

ประกอบรถยนต์ ปากสีถาน 10.06 - -

84,758,008 71,620,732

บริษทัอื�น 

- เงินลงทุนทั �วไป (วิธีราคาทุน)

บรษิทั  ทอ็ป ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากดั ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ

และแม่พมิพ์ 35.9 ลา้นบาท 13.9 - -

หกั  คา่เผื�อการดอ้ยคา่เงนิลงทุน - -

- -

รวมเงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 84,758,008 71,620,732

ณ วนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ Electropolymers (Private) Limited ("EPL") จํานวน 79,050,000 รูปีปากีสถาน 
(หรอืเทยีบเท่ากบั 16,979,940 บาท) ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 10.06 ของทุนหุน้สามญัที�ออกทั �งหมดของบรษิทั การลงทุนดงักล่าวได้รบัการอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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13 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธิ 7,703,011,731

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 2,249,205,796

จาํหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์สทุธิ (298)

หกั  คา่เสื�อมราคา (903,285,902)

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธิ 9,048,931,327

รายการสนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหวา่งงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื�องจกัรระหวา่งการตดิตั �งและงานระหวา่งการก่อสรา้ง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมภีาระผูกพนัสําหรบัรายจ่ายลงทุนในอนาคตที�ยงัไม่ลงบญัชีจํานวน 753 ล้านบาท (31 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 : จาํนวน 1,972 ลา้นบาท) 

14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธิ 974,757,302

เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด 278,898,844

หกั  คา่ตดัจาํหน่าย (184,295,993)

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธิ 1,069,360,153

รายการสนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหวา่งงวดส่วนใหญ่คอืต้นทุนออกแบบผลติภณัฑ์

15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังานคา้งจา่ย 200,822,094 242,453,382

คา่ไฟฟ้าคา้งจา่ย 25,167,177 32,179,796

สว่นลดการคา้คา้งจา่ย 161,472,509 24,000,000

อื�น ๆ 40,410,145 40,804,908

427,871,925 339,438,086



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ประมาณการหนี�สินค่าตอบแทนพนักงานหลงัออกจากงาน 

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 374,394,377 234,385,053

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท

ขาดทุนที�รวมอยูใ่นกําไรจากการดําเนินงาน: 
ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 110,263,280 21,633,057

การวดัมลูค่าใหมท่ี�รบัรูใ้นขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 35,776,646 -

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบงัคบัใช้
เมื�อพน้กําหนด 30 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัไดแ้ก่ ค่าชดเชยสําหรบัพนักงานที�เกษยีณอายุ

และมีอายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี เปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้าย  
การเปลี�ยนแปลงกฎหมายนี�มผีลกระทบต่อข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและข้อมูลทางการเงนิ

ระหวา่งกาลเฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 80 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อตัราคิดลดซึ�งเป็นข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงานตามหลกัคณิตศาสตรล์ดลงเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาลเป็นผลใหภ้าระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงานในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

เฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เพิ�มขึ�นจาํนวน 36 ลา้นบาท 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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17 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

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

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั 273,335,220 299,264,463 273,335,220 299,264,463
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 10,730,848 26,815,442 (17,639,235) (6,952,967)

284,066,068 326,079,905 255,695,985 292,311,496

คา่ใช้จ่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ั �งคา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษเีดยีวกนักบัที�ใช้กบัอตัราของกําไร

รวมทั �งปีที�คาดว่าจะเกิดขึ�น คอื อตัรารอ้ยละ 16.63 ต่อปี และ อตัรารอ้ยละ 16.92 ต่อปีสําหรบัวธิรีาคาทุนและวธิสี่วนได้เสยี ตามลําดบั 
(สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 18.34 ต่อปี และ อตัรารอ้ยละ 18.50 ต่อปี สําหรบัวธิรีาคาทุน

และวธิสีว่นไดเ้สยี ตามลําดบั) 

18 เงินปันผลจ่าย

ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้

ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบรษิทัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในอตัรา 8.25 บาทต่อหุ้น 

สําหรบัหุ้นจํานวน 76,625,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�นจํานวน 632,156,250 บาท โดยมหีุ้นจํานวน 65,174 หุ้น ซึ�งไม่มสีิทธิ
ไดร้บัเงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 537,685 บาท เนื�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลจาํนวน 631,618,565 บาท ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

19 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มภีาระผูกพนัและหนี�สนิที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้ารวมทั �งสญัญาต่างๆ  

ที�เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคญัจากงวดปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้ภาระผูกพนัสําหรบัรายจา่ยลงทุนตามที�กล่าว

ไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 และรายการดงัต่อไปนี� 

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมสีญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง โดยมจีํานวน

เงนิตามสญัญาและอายคุรบกําหนดของสญัญา ดงันี�

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 60 ลา้นเยน 40 ลา้นเยน

2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

อายคุรบกําหนดของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 1-2 เดอืน 1-2 เดอืน


