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วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือสแตนเลย์
จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์

การเอาชนะแสง

เราต้องมีจิตใจมั่นที่จะ “ท้าทายกับแสง” เพื่อมุ่งสู่อนาคตภายหน้า

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
การค้นหาคุณค่าของแสงอย่างไม่มีสิ้นสุด

เราต้องค้นหาคุณค่าอันไร้ขีดจำกัดของแสงที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารขององค์กรในฐานะผู้ผลิตสินค้า

ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเราต้องมุ่งที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้า

ค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนปณิธานของเรา

เราต้องให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนและเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ

คุณค่าของแสงห้าประการ

เราต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมและมนุษยชาติด้วยการค้นหาคุณค่าที่จะได้จากแสงทั้งห้าประการ
CREATING		
การสร้างแสง
RECOGNIZING
การสัมผัสและรับรู้แสง
INFORMING
แสงที่เป็นสื่อกลางข้อมูล
ENERGIZING
การใช้พลังงานแสง
EXPRESSING
การถ่ายทอดอารมณ์ด้วยแสง

แนวทางในการปฏิบัติ

CHALLENGE
ท้าทาย
ตั้งเป้าให้สูงแล้วพยายามก้าวไปให้ถึง
INNOVATE
สร้างสรรค์
เปิดความคิดตัวเองให้กว้าง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
COLLABORATE
ร่วมมือ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ความสามารถของตนเพื่อส่วนรวม
HUMANIZE
เป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์
สร้างความรักธรรมชาติและมนุษยชาติ และสร้างความรู้สึกที่ดี
GLOBALIZE
เข้าใจโลกกว้าง
ยอมรับและทำความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมในโลกใบนี้

สารบัญ
จุดเด่นในรอบปี
สารจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านความปลอดภัย
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับปรุงการผลิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

1
2
6
7
8
9
10
11
12
13

7,893,738
8,200,499
6,249,512
608,121
1,406,499
1,108,632

8,329,879
8,585,198
6,303,147
655,452
1,711,098
1,296,030

(5.24)
(4.48)
(0.85)
(7.22)
(17.80)
(14.46)

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,370,193
7,528,744
751,747
770,091
6,758,653

3,427,251
7,530,330
1,452,707
1,471,732
6,058,598

(1.66)
(0.02)
(48.25)
(47.67)
11.55

บาท
14.47
5.00
88.20

บาท
16.91
5.00
79.07

8,329
7,906

กำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท)

1,296
7,893

1,066

6,869
6,053

1,111

กิจกรรม 5 ส

8,315

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

ยอดขายสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

เปลี่ยนแปลง
(%)

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2551
(พันบาท)

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

สำหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2552
(พันบาท)

จุดเด่นในรอบปี

จุดเด่นในรอบปี

1,108
19.94

867
12.61

11.32*

13.92

16.91
14.47

483

2546 2547 2548 2549 2550  2551 2552

2546 2547 2548 2549 2550  2551 2552

* การเปลี่ยนแปลงราคา PAR จาก 10 บาท เป็น 5 บาท
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กิจกรรมเพื่อสังคม

2546 2547 2548 2549 2550  2551 2552

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

764

4,403

14.50

จุดเด่นในรอบปี

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

สารจากคณะกรรมการบริหาร
	1.  สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไป
		สภาพเศรษฐกิจป ระเทศไทยในชว่ งครึง่ ป แี รกของปี 2 551ร าคานำ้ มันด บิ แ ละราคาพชื ผ ลของสนิ ค้าเกษตรสงู ข นึ้ 
อย่างตอ่ เนือ่ งจากปที ผี่ า่ นมาท ำให้ด ชั นีร าคาผบู้ ริโภคและอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือ่ เทียบกบั ป ที ผี่ า่ นมาปรับต วั เพิม่ 
สูงขึ้นทว่าใ นช่วงครึ่งปหี ลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอีกทั้งวิกฤติเศรษฐกิจท ั่วโลกและความไม่มั่นคงทางการเมืองยังคง
เกิดขึ้น ทำให้รายได้จากการส่งออกและรายได้การท่องเที่ยวลดลง ทำให้อัตราการบริโภคภายในประเทศก็ลดลงอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใ นช่วงไตรมาสที่สี่ลดลง4.3%การลดลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น
นี้เคยเกิดขึ้นครั้งแรกจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี2 540
		วิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 และสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ
ยังคงอยู่ แต่ก็คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะอยู่
ที่ติดลบ2.5%
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2. แนวโน้มอ ุตสาหกรรมยานยนต์
		 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น นับตั้งแต่ปี 2541-2548 ปริมาณการจัด
จำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจาก 140,402 คัน ในปี 2541 เป็น 703,261 คันในปี 2548 จน
กระทั่งสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มถดถอยมาตั้งแต่ปี 2549 ปริมาณการจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงในปี
2551 ยอดจำหน่ายรถยนต์ อยู่ที่ 614,078 คัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตพบว่า ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 7%
เป็นจำนวน 1,392,600 คันเนื่องจากมีการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นจำนวน 775,652 คัน ทว่าเมื่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก
ถดถอยลงตั้งแต่ปลายปี 2551 การบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงลดลงตามไปด้วย ทำให้ปริมาณการผลิตใน
ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2552 ลดลงจากปี 2551 ถึง 46.1%
		 ปริมาณการผลิตสำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเคยเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2547 ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันตั้งแต่ปี
2548 เช่นเดียวกับปริมาณการจัดจำหน่าย ทว่าในปี 2551 ปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ 16.4% อยูท่ ี่ 1,923,651 คัน และปริมาณ
การจัดจำหน่ายภายในประเทศเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 6.6% อยู่ที่ประมาณ 1,703,376 คัน ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 สินค้าเกษตรมีราคาดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจระดับรากหญ้าดีขึ้น
		

กิจกรรมเพื่อสังคม
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ยอดผลิตรถยนต์ (2544-2551)
(ที่มา สถาบันยานยนต์)
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ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (2544-2551)
(ที่มา สถาบันยานยนต์)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

3. การดำเนินงานของบริษัท
		 ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นนี้ ทำให้ปริมาณยอดขายของบริษัทลดลง 5.2%
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ พยายามดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่าย
คงที่ต่างๆ โดยการปรับปรุงการผลิตผ่าน “กิจกรรมปฏิรูปการผลิต” เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งกำไร แต่ทว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯ
ก็ยังคงลดลง 14.46% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
		 นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว บริษทั ฯ ยังเน้นการปรับปรุงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ลดของเสียให้เป็นศูนย์ รวมถึงการดำเนินการขจัดความสูญเปล่า โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทำให้บริษทั ฯ สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก นอกจากนั้นยังสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด “การทำให้มองเห็น” ในแต่ละพื้นที่ทำงาน
ซึ่งเป็นหลักการดูแลควบคุมการทำงานตามหลักกิจกรรม SNAP (Stanley New Approach for higher productivity)
นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการดำเนินการลดสต็อก และ
การนำสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

<โครงสร้างยอดขาย>
		 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มี 3 ประเภท คือ หลอดไฟ โคมไฟ และ แม่พิมพ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์โคมไฟ มีสัดส่วน
การผลิตและจำหน่ายมากที่สุดประมาณเกือบ 90% ส่วนผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และ แม่พิมพ์ มีสัดส่วนไม่มากนัก เนื่องจาก
นำมาเป็นส่วนประกอบและสนับสนุนผลิตภัณฑ์โคมไฟ

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

ตั้งแต่ครึ่งปีหลังปี 2551 ปริมาณการผลิตทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลงต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกของปี 2552
แต่คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวในครึ่งปีหลังของปี 2552

คณะกรรมการ
สารจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร
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จุดเด่นในรอบปี

สารจากคณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

3

จุดเด่นในรอบปี

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจากคณะกรรมการบริหาร
		

มูลค่าแ ละสัดส่วนโครงสร้างยอดขายของแต่ละส่วนกิจการประจำปี2 551เป็นดังต่อไปนี้
ปี 2551
(เม.ย. 2551 – มี.ค. 2552)
จำนวนเงิน
สัดส่วน
547,141
6.93%
6,847,828
86.75%
498,769
6.32%
7,893,738
100.0%

กิจการหลอดไฟ
กิจการโคมไฟ
กิจการแม่พิมพ์
รวม

กิจการหลอดไฟ
			
F กิจการอุปกรณ์โคมไฟ
F กิจการแม่พิมพ์
F

<การลงทุน>
		 การลงทุนในปี 2551 ของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ
แม่พิมพ์และจิ๊ก
อื่น ๆ
รวม

ปี 2551
(เม.ย. 2551 – มี.ค. 2552)
จำนวนเงิน
3.63
597.04
175.83
13.02
789.52

ปี 2550
(เม.ย. 2550 – มี.ค. 2551)
จำนวนเงิน
4.27
669.47
242.44
41.09
957.27

<การจ้างงาน>
		 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2551 เป็นดังต่อไปนี้
พนักงานท้องถิ่น (ชาย)
พนักงานท้องถิ่น (หญิง)
พนักงานคนญี่ปุ่น
รวม
4

อัตราเพิ่มลด
12.68%
(11.22%)
281.21%
(5.24%)

ยอดขายสำหรับรถจักรยานยนต์ ทั้งภายในประเทศและส่งออกอยู่ในสถานการณ์ที่ดี
เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ยอดขายตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นมาลดลงอย่างมาก
ยอดขายแม่พิมพ์สำหรับภายนอกบริษัทเพิ่มขึ้น

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

* กิจการหลอดไฟและกิจการแม่พิมพ์ ไม่รวมยอดการโอนภายใน

ปี 2550
(เม.ย. 2550 – มี.ค. 2551)
จำนวนเงิน
สัดส่วน
485,580
5.83%
7,713,461
92.60%
130,838
1.57%
8,329,879
100.0%

หน่วย:พันบาท

จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2551
1,311
1,033
31
2,375

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
อัตราเพิ่มลด
(14.99%)
(10.82%)
(27.47%)
(68.31%)
(17.52%)

หน่วย : คน
จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2550
1,402
1,071
30
2,503

เพิ่มลด
-91
-38
1
-128

จุดเด่นในรอบปี

สารจากคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
สารจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร
รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมเพื่อสังคม

			 นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ 				
		
ประธานกรรมการบริหาร 				

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

		

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

4. แนวโน้มในอนาคต
		 วิกฤติเศรษฐกิจการเงินของประเทศอเมริกา ส่งผลกระทบไปยังสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจ
ประเทศไทย อีกทั้งความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ได้ว่าการบริโภคภายใน
ประเทศรวมถึงการส่งออกจะถดถอยลง
		 ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจที่หดตัวเช่นนี้ จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างการผลิต รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการ
ผลิตเพื่อมุ่งสู่อนาคต
		 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตให้มากขึ้น จะมีการผลักดันการลดต้นทุนวัตถุดิบให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะวางนโยบายที่สำคัญสำหรับ
ปฏิรปู และเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะนำไปสูก่ ารสร้างผลกำไรทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับกับสถานการณ์การแข่งขันในระดับโลกทีน่ บั วัน
จะทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้คำนึงถึงอยูเ่ สมอว่าจะคว้าโอกาสทางธุรกิจ เพือ่ ให้ได้รบั การสัง่ ซือ้ สูงสุด และส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้า
		 บริษทั ฯ จะดำเนินการตามมาตรการข้างต้น เพือ่ ส่งผลให้สามารถจัดสรรเงินปันผลให้ดยี งิ่ ขึน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือ
ทั้งด้านคำแนะนำและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย
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สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

จุดเด่นในรอบปี

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

2

3

4

1

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

5

คณะผู้บริหาร
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ			

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
กิจกรรม 5 ส

กรรมการบริหาร

4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ
กรรมการ

5. นายชินอิจิโร่ โคจิมา

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

ผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการ
1. นายฮิโรยูกิ
2. นายอภิชาต
3. นายมาซาฮิโร
4. นายชิเกโอะ
5. นายทนง
6. นางพิมพ์ใจ
7. นางพรทิพย์
8. นางพรดี
9. นายทาดาชิ
10. นายคะซึโทชิ
11. นายคัทสึมิ
12. นายโทชิโอะ
13. นายโทรุ
14. นายเกียรติ
15. นายกฤษดา
16. นายโชคชัย

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

นาคาโนะ
ลี้อิสสระนุกูล
นากามูระ
ซูซูกิ
ลี้อิสสระนุกูล
เหล่าจินดา
เศรษฐีวรรณ
ลี้อิสสระนุกูล
โคจิ
อีโนะ
คอนโด
มาสุดะ
ทานาเบะ
ชินโน
วิศวธีรานนท์
ตั้งพูลสินธนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รถจักรยานยนต์

Honda : New Icon, Click i, CZ i 110,
		 Air Blade-i Wave 110-i
Yamaha : New Mio Spirit
Suzuki : Sky Drive
Kubota : RT Plus

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

HONDA CZ i 110

HONDA CLICK i

HONDA CIVIC

HONDA New icon

HONDA AIR BLADE-i

HONDA CITY

HONDA Jazz

HONDA WAVE 110 i

YAMAHA Mio Spirit

FORD RANGER

MITSUBISHI PAJERO SPORT

SUZUKI SKY DRIVE

KUBOTA RT PLUS

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
ต่างๆ มีดังนี้

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2551 ที่ผ่านมา ต่างเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจกัน
ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดปัญหา
ด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เกิดการล้มละลายของสถาบัน
การเงินต่างๆ ธนาคารต่างๆและส่งผลให้เกิดปัญหาคนว่างงาน
เพิ่มมาก การเติบโตด้านเศรษฐกิจจึงหดตัวตามไปด้วย
						
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยและ
ส่งผลยังในส่วนบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
ทีห่ ลายบริษทั ฯวางแผนไว้ ต้องเลือ่ นออกไป หรือ ปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์การตลาดออกไป ในปีที่ผ่านมามีผู้ผลิตยานยนต์
บางรายที่เปิดตัวรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่กันใน
ปีนี้โดยแนวความคิดของรถแต่ละรุ่นนั้นต่างก็มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ประหยัดน้ำมัน และราคาประหยัดอยู่		

จุดเด่นในรอบปี

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

รถยนต์

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

Honda : Civic, City,
		 New Jazz
Ford
: Ranger
Mitsubishi : Pajero Sport

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต
กิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

รายงาน
ความรับผิดขอบ
ต่อสังคม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

จุดเด่นในรอบปี

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

Green Product: Lead Free Bulb

จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์ 
	จากการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของ Stanley
Group - Spirit of Light การเอาชนะแสง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่
สามารถสร้างเสริม สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวล
มนุษยชาติไ ด้อ ย่างไม่มขี ดี จ ำกัดก ารทา้ ทายกบั แ สงจงึ เป็น
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นความมุ่งมั่นที่ชาวสแตนเลย์จะค้นหา
คุณค่าอ นั ไ ร้ข ดี จ ำกัดข องแสงทซี่ อ่ นเร้นอ ยูอ่ อกมาเป็นการ
วิจัยแ ละพฒ
ั นาผลิตภ ัณฑ์สแ ตนเลย์ท กี่ ่อใ ห้เกิดป ระโยชน์
แก่สังคมมากที่สุด
	ในปี  2 551 ถึ ง แ ม้ จ ะไ ด้ รั บ ผ ลกร ะท บจ ากวิ ก ฤต
เศรษฐกิจ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานของลูกค้า เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
และผู้ใช้ยานยนต์  นับตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
เป็นม ติ รกบั ส งิ่ แ วดล้อม( G
 reenp roduct)โ ดยการลดหรือ
เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ปลอดโลหะหนักซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ
เป็นอ นั ตรายตอ่ ร า่ งกายมนุษย์ไ ด้แก่ป รอท(H g)ต ะกัว่ (P b)
โครเมียม 6(C r6+)แ ละแคดเมียม(C d)ร วมถงึ ส ารอืน่ ๆเช่น
สารหนู(As)ส ารชะลอการติดไฟ(PBB& P BDE)เป็นต้น
8

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

	โดยบริษัทมีการแยก line การผลิตอย่างชัดเจน
โดยขึ้นป้าย  “ELV” เพื่อเป็นการระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากlineดังก ล่าวเป็นGreenp roductซึง่ จ ะตอ้ งเป็นไ ปตาม
กฎหมายEUELV(End-of-LifeVehicles)ของยุโรปที่
มีว ตั ถุประสงค์เพือ่ ล ดผลกระทบของยานพาหนะเมือ่ ห มด
อายุก ารใช้ง านทมี่ ตี อ่ ส งิ่ แ วดล้อมล ดและควบคุมว ตั ถุดบิ ท ี่
เป็นอ นั ตรายในยานพาหนะแ ละปอ้ งกันไ ม่ใ ห้ส ารอนั ตราย
ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม   และเรามีความตั้งใจที่จะ
ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นGreenproductโดยมีการร่วม
มือก บั ผ ผู้ ลิตresinซ งึ่ เป็นว ตั ถุดบิ ห ลักร วมถงึ ผ ผู้ ลิตช นิ้ ส ว่ น
ทีม่ กี ารชปุ เคลือบผวิ แ ละอนื่ ๆใ นการพฒ
ั นาให้เป็นไ ปตาม
ข้อกำหนดด้วยการใช้สารทดแทนโดยที่ยังคงคุณสมบัตทิ ี่
จำเป็นไว้ได้
	นอกจากการมุ่งมั่นในด้านการผลิต บริษัทยังคงให้
ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งภายใน
บริษัท และภายนอกบริษัท ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม
ต่าง ๆที่บริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องด ังนี้	


จุดเด่นในรอบปี

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

กิจกรรมอบรม Minimize Discharge
กิจกรรมอบรม Minimize Discharge

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมเพื่อสังคม

	 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมในด้านการฝึกอบรมเพื่อให้
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องสิ่ง
แวดล้อมเป็นป ระจำทกุ ป ี ไ ด้แก่ก ารจดั ส ปั ดาห์ส งิ่ แ วดล้อม
การอบรมเรื่องMinimizedischargeและการให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการส่งข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

	 บริษัทให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทและนอกบริษัท  โดยจัดทำ
นโยบาย Minimize discharge ซึ่งเน้นในเรื่องการปล่อย
ของเสียออกสู่ภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งจัดทำเป็นแผน
ดำเนินการในระยะสั้นและระยะยาวที่จะผลักดันให้มกี าร
ดำเนินการตา่ งๆเพือ่ ป้องกันการเกิดม ลภาวะหรือผ ลกระ
ทบต่อชุมชน  ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นจากการ
ผลิตป จั จุบนั ม กี ารนำนำ้ ท ผี่ า่ นการบำบัดจ ากโรงงานผลิต
โคมไฟที่5มาใช้รดน้ำต้นไม้และควบคุมการปล่อยกลิ่น

กิจกรรม 5 ส

นิทรรศการเดือนสิ่งแวดล้อม

โดยมีระบบกรองอากาศการกำจัดขยะมีการแยกประเภท
ขยะซึ่งบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ได้เช่นถุงพลาสติก
ที่ใช้ในการห่อชิ้นงาน หรือ ลังกระดาษ โดยคำนึงถึงการ
Reuse(นำมาใช้ใ หม่)Recycle(นำมาผ่านกระบวนการ
แล้วนำไปใช้ผลิตใหม่) และReduce(ลดปริมาณการใช้
งานและลดการปล่อยทิ้ง)เป็นหลัก  และขยะที่จะนำไป
ภายนอกจะผ่านทางผู้ประกอบการทถี่ ูกกฎหมาย มีระบบ
การกำจัดทถี่ ูกวิธี

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

นิทรรศการเดือนสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นในรอบปี
สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมด้านความปลอดภัย
	บริษทั ม คี วามหว่ งใยตอ่ ช วี ติ แ ละสขุ ภาพของพนักงาน
จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไป
กับหน้าที่ประจำของพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะ
ต้องผา่ นการอบรมเรือ่ งความปลอดภยั ก อ่ นปฎิบตั งิ านจริง
และบริษทั ย งั ไ ด้จ ดั ท ำนโยบายทจี่ ะสนับสนุนใ ห้ม กี จิ กรรม
ด้านความปลอดภัยไ ด้แก่ก ารซอ้ มอพยพหนีไ ฟภาคกลาง

วันและภาคกลางคืน การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยใน
การทำงาน (safety week)  การฝึกอบรมให้พ นักงานเป็น
ประจำทุกเดือนทั้งเรื่องเฉพาะทาง เช่น งานสารเคมี และ
เรื่องความรู้ทั่วไป เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ดูแลครรภ์  การค้นหาและการประเมินอันตราย CCCF
(C ompletelyCheckCompletelyFindout)เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอบรมการใช้โฟล์คลิฟท์

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

กิจกรรมอบรมคุณแม่ดูแลครรภ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรมอบรมหนีไฟ

กิจกรรมอบรมการใช้เครน
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กิจกรรมอบรมสัปดาห์ความปลอดภัย

กิจกรรม 5 ส

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

	 ทั้งนี้ ในปี 2551 คณะกรรมการกำหนดนโยบาย
“พัฒนาพื้นฐาน 5ส ของบริษัทฯ ให้อยู่ในจิตใจของทุกคน

ทำให้5สมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”โดยมีเป้าหมายการ
จัดท ำมาตรฐาน5 สใ นระดับบ ริษทั ก ารจดั ท ำเกณฑ์ก ารให้
คะแนนในการตรวจพนื้ ที่ 5 สใ ห้ช ดั เจนและนำไปใช้ได้จ ริง
ส่วนกิจกรรมสนับสนุนได้แก่การประกวดคำขวัญ5สซึ่ง
ได้แก่“ปลูกจิตสำนึกฝึกเป็นนิสัยร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน
5ส” การประกวดภาพวาดสถานทที่ ำงานในฝัน 5ส , การ
คัดเลือก 5ส Kaizen sheet ดีเด่นของแต่ละฝ่าย ซึ่งไ ด้รับ
ความร่วมมือจ ากพนักงานเป็นอย่างดี

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

	 จากแนวคิด “ 5ส – คือพื้นฐานของทุกกิจกรรมของ
บริษัทฯ “นับตั้งแต่บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการ 5ส ในปี
2546ตลอดระยะเวลา6ปีได้มีกิจกรรม5สอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ5ส,การกำหนดมาตรฐาน
กลาง5 ส,ก ารตรวจตดิ ตามและให้ข อ้ เสนอแนะโดยคณะ
ผู้บริหารและกิจกรรมBigCleaningDay

จุดเด่นในรอบปี

กิจกรรม 5ส

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Big Cleaning Day

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ภาพชนะเลิศ
การประกวด
5ส

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

กิจกรรมเดือน 5ส

กิจกรรมเพื่อสังคม
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การตรวจติดตามจากอาจารย์ยามาดะ

จุดเด่นในรอบปี
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

นโยบายของ SNAP ปีนี้คือ "ทำให้มองเห็นได้"  ซึ่ง
หมายถึง "ไม่ว่าใครจะเป็นคนดู ก็สามารถพบความผิด
ปกติได้ในคราวเดียว" และ นโยบายที่สำคัญซึ่งได้ดำเนิน
การร่วมกันทั้งบริษัทได้แก่

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

(1)	 “การทำ5 สอ ย่างเต็มท ”ี่ - โ รงงานทมี่ สี ภาพแวดล้อม
เอือ้ ใ ห้ท ำงานดี (ค ณ
ุ ภาพด)ี ด ว้ ยความปลอดภัย โ ดย
ผูบ้ ริหารจะทำการ"5 สp atrol"ท กุ โ รงงานใ นวนั จ นั ทร์
ของทุกสัปดาห์
(2)	 ขยายผล"NURSECALL"ไปทุกไลน์-หากมีของเสีย
เกิดข นึ้ ส ามารถรบั มือภ ายในโรงงานผลิตไ ด้ท นั ทีโ ดย
ตัง้ เป้าห มายของเสียใ นโรงงาน= 0 ห ากมขี องเสียเกิด
ขึ้นจ ะมกี ารจัดการตามหลักสถานที่จริง,ของจริง

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

กิจกรรมการปรับปรุงการผลิต

กิจกรรม 5 ส

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมการปรับปรุงการผลิต

(3)	 จัดทำมาตรฐานการควบคุมให้ชัดเจน - จัดทำข้อ
กำหนดควบคุมเพื่อรักษาสภาพอันเป็นปกติ  โดย
ระบุม าตรฐานการควบคุม5 สใ ห้เป็นห นึง่ เดียวกันท งั้ 
บริษัท
(4)	สานต่อกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูล - มีการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงด้านQCD,4Mของแต่ละไลน์การผลิต
แบบ real time management เพื่อทำการตัดสินใจ
โดยมีการระบุมาตรฐานการควบคุมทุกไลน์ของทุก
12 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิต และ เมื่อมีการเปลี่ยน QCD, 4M ทาง
ด้านไลน์ส ามารถมองเห็นไ ด้ส ำหรับห วั ข้อและปญ
ั หา
ต่างๆจะมีการจัดทำมาตรการแบบrealtime
(5) 	 จัดต งั้ “ส ำนักย ทุ ธวิธเี พิม่ ผ ลประกอบการ”วตั ถุประสงค์
ของการจดั ต งั้ ค อื เพือ่ ร กั ษาผลกำไรไม่ว า่ จ ะอยูภ่ ายใต้
สภาพแวดล้อมแบบไหนด า้ นงบประมาณ(กำไรบริหาร)
ได้มีการแบ่งปันหัวข้อปัญหาต่างๆ ให้ทราบทั่วทั้ง
บริษัทเพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ
	เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
รับการชี้แนะรูปแบบและวิธีการปรับปรุงจากอาจารย์
ยามาดะ  (Personnel Education Center) ต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่านมา
เนือ่ งจากบริษทั ไ ด้ร บั ผ ลกระทบจากเศรษฐกิจท ยี่ ำ่ แย่
ทำให้ย อดสงั่ ซ อื้ แ ละยอดผลิตล ดลงอย่างมากและตอ่ เนือ่ ง
จึงเล็งเห็นคุณค่าที่แท้จริงจ ากการทำกิจกรรมSNAPในปี
หน้าสถานการณ์คงจะตกต่ำต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ดัง
นั้น กิจกรรม SNAP ของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่ม
ความเร็วแ ละความแข็งแกร่งก ารรว่ มทำกจิ กรรมทงั้ บ ริษทั 
เป็นเรือ่ งทขี่ าดไม่ไ ด้แ ละจะได้จ ดั อ บรมพนักงานให้ม คี วาม
รู้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1. กิจกรรมทางการศกึ ษาก จิ กรรมหลักข องมลู นิธิ แ บ่ง
เป็น3 ก ิจกรรมดังนี้

- สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(S tanleyS cienceP rojectContest)ค รัง้ ท ี่ 8 จ ดั
โ ดยโ รงเรียนคณะราษฎร์บ ำรุงป ทุมธานีเพือ่ ส ง่
เสริมการใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรม
ห นึ่ ง ข องก ารเ รี ย นก ารส อนใ ห้ ก ว้ า งข วาง
ยิ่ ง ขึ้ น โดยมี โ รงเรี ย นใ นเ ขตภ าคก ลางแ ละ
ภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยมูลนิธิฯสนับสนุนเงินรางวัลและถ้วยรางวัล
มูลค่า150,000บาท

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

1.2 กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ การ
มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนในเขตจังหวัด

1.3 สนับสนุนก ิจกรรมพิเศษทางการศึกษา

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

	 นอกจากนยี้ งั ม กี ารมอบทนุ ก ารศกึ ษาประจำ
ปีสำหรับนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษา
ต่อเนื่องระยะยาวแบบรายบุคคล Outshining
Nakamura Fund ที่ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544
ปัจจุบันมนี ักเรียนในโครงการทั้งสิ้น25คน

และในเดือนเมษายน 2551 มูลนิธิฯ ร่วม
กับบริษัทลาวสแตนเลย์จำกัดได้มอบอุปกรณ์
กีฬาและชุดเครื่องเขียนแก่ 3 โรงเรียนในเขต
เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
มูลค่า40,000บาทซึ่งเป็นปีที่2ทมี่ ีกิจกรรมใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

1.1 ก ิจกรรมมอบทุนก ารศึกษาวันท ี่12ธันวาคม
2551ม ลู น ธิ ฯิ ไ ด้จ ดั ใ ห้ม พี ธิ มี อบทนุ ก ารศกึ ษาแก่
นักเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีจำนวน948คน
จาก 25 โรงเรียน และ วันท ี่ 12 มกราคม 2552
แก่นักเรียนจำนวน 296 คน จาก 8 โรงเรียน
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา รวมมูลค่าทั้งสิ้น
1,130,000บาท

	

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

	 มูลน ธิ สิ แ ตนเลย์ป ระเทศไทยไ ด้ร บั ก ารสนับสนุนจ าก
บริษัทและพนักงานในกลุ่มสแตนเลย์อย่างต่อเนื่อง ในปี
2551 มูลนิธิยังคงจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมดัง
ต่อไปนี้

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

ปทุมธานี จำนวน  67 โรงเรียน และเขตจังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 8 โรงเรียน มูลค่ารวม
560,197 บาท และ มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ก ฬี าแ ละเครือ่ งดนตรีจ ำนวนทงั้ ส นิ้ 1 3
โรงเรียนในเขตจงั หวัดป ทุมธานีม ลู ค่า1 88,514
บาท

กิจกรรมเพือ่ สงั คม โดย มลู นธิ สิ แตนเลย์ประเทศไทย

จุดเด่นในรอบปี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
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กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา
		 - สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท ชิง
แ ชมป์ป ระเทศไทย(T PAR obotC ontest)จ ดั โ ดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย–ญี่ปุ่น)(สสท)
มูลค่า1 07,000บาท

จุดเด่นในรอบปี
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม

2. กิจกรรมด้านสิ่งแ วดล้อม
		กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โครงการสระเก็บน้ำ
พระราม9 อ นั เนือ่ งมาจากพระราชดำริอ .ค ลองหลวง
จ.ป ทุมธานีซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำอเนกประสงค์ข นาด
ใหญ่ใ ช้เป็นพ นื้ ทีแ่ ก้มล งิ ส ำหรับก กั เก็บน ำ้ โ ดยมพี นัก
งานกลุ่มสแตนเลย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน70คน

กิจกรรมสนับสนุนการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์

		 - กิจกรรมมอบสิ่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำ
วันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรี
และ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคน
พิการจังหวัดนนทบุรีมูลค่ารวม131,036บาทโดย
กิจกรรมนี้พนักงานในกลุ่มสแตนเลย์ร่วมบริจาคเงิน
และสิ่งของด้วย
		 - กิจกรรมมอบสงิ่ ของไ ด้แก่เครือ่ งซกั ผ า้ ,เครือ่ ง
เล่น VCD พร้อมแผ่น VCD และของเล่นเสริมทักษะ
สำหรับเด็กแก่ศูนย์เด็กเล็กนพรัตน์อ.หนองเสือจ
.ปทุมธานี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง อ.
ลาดหลุมแก้วจ .ปทุมธานีมูลค่ารวม32,157บาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม
การปรับปรุงการผลิต

กิจกรรม 5 ส

3. กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ
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สารบัญงบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

16

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

17

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

19

งบดุล

20

งบกำไรขาดทุน

22

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

23

งบกระแสเงินสด

25

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

27 - 56

สรุปยอดดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

58

ข้อมูลสารสนเทศ

59

ประวัติบริษัท

92
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฎิบตั อิ ย่าง สมำ่ เสมอร วมทงั้ มีการเปิดเผยขอ้ มูลสำคัญอ ย่า งครบถว้ นและเพยี งพอในห มายเห ตุประกอบงบการเงิน รวมถงึ
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง
โปร่งใส
	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการ
เงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทัน เวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานข องคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

	งบการเงนิ ข องบริษทั ไดร้ บั การต รวจสอบ โดยผสู้ อ บบัญช ขี อ ง บรษิ ทั คือ บริษทั ไ พร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอ บ เีอเอส
จำกัด โดยในการตรวจสอบ ค ณะกรรมการบริษทั ไดส้ นบั สนนุ ข อ้ มูลและเอกสารต่าง ๆ เพือ่ ให้ผ สู้ อบบญ
ั ช สี ามารถตรวจสอ บ
และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบ บัญช ีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญช ี
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล ้ว
	
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน
ของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำคัญ โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว

นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ                               นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
              ประธานกรรมการบริหาร                           รองประธานกรรมการบริหาร

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับห ลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์จ ำนวน3 ท า่ นป ระกอบดว้ ยน ายเกียรติช นิ โ นเป็นป ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบนายกฤษดาวิศวธีรานนท์และนายโชคชัยตั้งพูลสินธนาเป็นกรรมการตรวจสอบโดยมีนางสุดใจศรีเฟื่องฟุ้ง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตห น้าที่ แ ละค วามรบั ผ ดิ ช อบตามทไี่ ด้ร บั ม อบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวดวันที่1
เมษายน 2551 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552   ได้จัดให้ม ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง  โดย 1 ครั้ง
เป็นการประชุมร ว่ มกบั ผ สู้ อบบญ
ั ชีโ ดยไม่มฝี า่ ยจดั การเข้าร ว่ มประชุมด ว้ ยแ ละ5 ค รัง้ เป็นการรว่ มประชุมก บั ผ บู้ ริหารผ สู้ อบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมโดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้นายเกียรติชินโนและนาย
โชคชัยตั้งพูลสินธ นาเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้งนายกฤษดาวิศวธีรานนท์เข้าร่วมประชุม5ครั้งมีกิจกรรมหลักดัง
ต่อไปนี้

1.	สอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรับฟัง
คำชี้แจงจากฝ่ายบริหารและผสู้ อบบัญชีซึ่งค ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นส อดคล้องกับผ สู้ อบบัญชีว ่า
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
2.	สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ความ
เป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอแ ละเหมาะสม
3. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2551 ตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมร ะบบงานทสี่ ำคัญของบริษัทฯ ทั้งนีไ้ ม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินทเี่หมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อ
ถือได้ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
4.	สอบทานเกีย่ วกบั ก ารปฏิบตั งิ านของบริษทั ใ ห้เป็นไ ปตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ข อ้ 
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆกับธุรกิจของบริษัทและมีความ
เห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายแ ละข ้อกำหนดด ังกล่าว

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  ได้รับการแต่งต ั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่23มิถุนายน2549และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไว้ใน“ก ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่24ตุลาคม2551เพื่อให้เป็นไปตามข้อก ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ

รายงาน
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อรายงานทางการเงิน

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ดังก ล่าวซ งึ่ ใ นปที ผี่ า่ นมาบริษทั ม กี ารทำรายการทเี่ กีย่ วโยงหรือข ดั แ ย้งท างผลประโยชน์ก บั บ ริษทั ท เี่ กีย่ วข้อง
ซึง่ เป็นร ายการปกติธ รุ กิจซ งึ่ ผ สู้ อบบญ
ั ชีม คี วามเห็นว า่ ร ายการคา้ ก บั บ คุ คลทเี่ กีย่ วข้องทมี่ สี าระสำคัญไ ด้เปิดเผย
และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2552เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรม
การบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2552ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจารณา
ผลการปฏิบัติงาน  ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้ง  นางสาว
แน่งน้อยเจริญทวีท รัพย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3044,นางสุวรรณีภูริปัญโญผู้สอบบัญชีร ับอ นุญาต
เลขที่3371และนายวิเชียรกิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3977ในนามบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์สเอบีเอเอสจำกัดเป็นผ ู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี2552เนื่องจากเห็นว่า
-	มีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและได้ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา
-	สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท / ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
-	ค่าตอบแทนเท่ากับปที ี่ผ่านมาซึ่งเห็นว่าเหมาะสม


	คณะกรรมการตรวจสอบไ ด้ป ฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถว้ นตามทไี่ ด้ร ะบุไ ว้ใ นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทไี่ ด้ร บั อ นุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีง วด วันที่ 1 เมษายน 2551
ถึงวันที่31มีนาคม2552ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทเี่หมาะสมรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถ ือได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
ให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใสและเชื่อถือได้รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง





					(นายเกียรติช ินโน)
					
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

18 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


เสนอผู้ถือหุ้นข องบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
และพ.ศ .2551งบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือห ุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส ว่ นได้เสียแ ละตามวธิ รี าคาทนุ ส ำหรับป สี นิ้ ส ดุ ว นั เดียวกันข องแต่ละปที แี่ นบมานขี้ องบริษทั ไ ทยสแ ตนเลย์ก ารไฟฟ้าจ ำกัด
(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผ ู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนแี้ สดงฐานะการเงินณวันที่31มีนาคมพ.ศ .2552และพ.ศ.2551ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป





แน่งน้อยเจริญทวีทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3044
บริษัทไพร้ซว อเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจำกัด

กรุงเทพมหานคร
22พฤษภาคมพ.ศ.2552

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 19

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ

งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบดุลที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

งบดุลเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด
ลูกหนี้การค้า สุทธิ - บริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5
6
7
7, 8
9

1,529,911,350
498,745,505
651,602,808
116,204,903
512,651,722

1,489,336,729
1,151,608,000
154,184,345
570,083,983

1,529,911,350
498,745,505
651,602,808
116,204,903
512,651,722

1,489,336,729
1,151,608,000
154,184,345
570,083,983

61,076,982

283,160
61,754,920

61,076,982

283,160
61,754,920

3,370,193,270

3,427,251,137

3,370,193,270

3,427,251,137

310,001,154
141,639,255
3,367,523,023
320,985,201
18,401,801

274,707,909
144,179,255
3,402,292,176
252,420,511
29,478,625

57,176,689
141,639,255
3,367,523,023
320,985,201
18,401,801

57,176,689
144,179,255
3,402,292,176
252,420,511
29,478,625

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,158,550,434

4,103,078,476

3,905,725,969

3,885,547,256

รวมสินทรัพย์

7,528,743,704

7,530,329,613

7,275,919,239

7,312,798,393

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ

10
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

งบดุล

20 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบดุล

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

งบดุลที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

หมายเหตุ

งบดุลเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

งบดุล

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

239,815,981
1,039,463
100,599,900

6,940,480
83,085,312
54,674,042
76,839,004

239,815,981
1,039,463
100,599,900

751,747,367

1,452,706,822

751,747,367

1,452,706,822

หนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

18,343,294

19,024,790

18,343,294

19,024,790

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

18,343,294

19,024,790

18,343,294

19,024,790

770,090,661

1,471,731,612

770,090,661

1,471,731,612

15

383,125,000

383,125,000

383,125,000

383,125,000

15

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

2,280,000

4,820,000

2,280,000

4,820,000

38,312,500
5,830,685,543

38,312,500
5,128,090,501

38,312,500
5,577,861,078

38,312,500
4,910,559,281

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

6,758,653,043

6,058,598,001

6,505,828,578

5,841,066,781

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

7,528,743,704

7,530,329,613

7,275,919,239

7,312,798,393

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 - สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

16

ข้อมูลสารสนเทศ

14

6,940,480
83,085,312
54,674,042
76,839,004

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

557,426,246
224,159,660
231,831,197
97,834,375

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

260,973,039
89,457,263
92,253,572
87,524,655

งบกระแสเงินสด

557,426,246
224,159,660
231,831,197
97,834,375

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

8

260,973,039
89,457,263
92,253,572
87,524,655

8

งบกำไรขาดทุน

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 21

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบกำไรขาดทุน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

หมายเหตุ

งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

8, 25

7,893,737,805
115,163,277
6,634,455
184,963,641

8,329,879,148
54,615,948
200,703,365

7,893,737,805
143,503,046
6,634,455
184,963,641

8,329,879,148
72,193,189
200,703,365

8,200,499,178

8,585,198,461

8,228,838,947

8,602,775,702

6,249,511,709
604,336,038
3,785,000

6,303,147,469
648,726,151
3,845,754
2,880,000

6,249,511,709
604,336,038
3,785,000

6,303,147,469
648,726,151
3,845,754
2,880,000

6,857,632,747

6,958,599,374

6,857,632,747

6,958,599,374

21

1,342,866,431

1,626,599,087

1,371,206,200

1,644,176,328

10

63,633,014

84,499,092

-

-

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย

1,406,499,445
2,680

1,711,098,179
132,227

1,371,206,200
2,680

1,644,176,328
132,227

กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

1,406,496,765
297,864,610

1,710,965,952
414,935,699

1,371,203,520
297,864,610

1,644,044,101
414,935,699

กำไรสุทธิสำหรับปี

1,108,632,155

1,296,030,253

1,073,338,910

1,229,108,402

14.47

16.91

14.01

16.04

8, 17

รวมรายได้                                      
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตอบแทนกรรมการ

8
20

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรจากการดำเนินงาน
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

18

กำไรสุทธิสำหรับปี

ประวัติบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

4,820,000

504,250,000
504,250,000

383,125,000
-

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

19

11

383,125,000

3,020,000
1,800,000
-

504,250,000

383,125,000

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

19
2,280,000

4,820,000
(2,540,000)
-

504,250,000
-

383,125,000
-

งบกระแสเงินสด

11

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

38,312,500

38,312,500
-

38,312,500

38,312,500
-

งบดุล

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บาท

5,132,384,448
1,800,000
1,296,030,253
(371,616,700)
6,058,598,001

5,128,090,501

6,758,653,043

6,058,598,001
(2,540,000)
1,108,632,155
(406,037,113)

4,203,676,948
1,296,030,253
(371,616,700)

5,830,685,543

5,128,090,501
1,108,632,155
(406,037,113)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง
กำไรสะสม
จากหลักทรัพย์
สำรอง
ยังไม่ได้
เผื่อขาย
ตามกฎหมาย
จัดสรร
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 23

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

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

383,125,000
383,125,000
383,125,000
383,125,000

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

24 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

19

11

19

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุ

งบกำไรขาดทุน

4,820,000

3,020,000
1,800,000
-

2,280,000

4,820,000
(2,540,000)
-

กำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง
จากหลักทรัพย์
เผื่อขาย
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

งบกระแสเงินสด

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บาท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

ประวัติบริษัท

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

38,312,500

38,312,500
-

38,312,500

38,312,500
-

สำรอง
ตามกฎหมาย
บาท

4,910,559,281

4,053,067,579
1,229,108,402
(371,616,700)

5,577,861,078

4,910,559,281
1,073,338,910
(406,037,113)

กำไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

5,841,066,781

4,981,775,079
1,800,000
1,229,108,402
(371,616,700)

6,505,828,578

5,841,066,781
(2,540,000)
1,073,338,910
(406,037,113)

รวม
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

งบดุล

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

753,635,335
22,388,382
132,227
(36,657,061)
-

12

(115,163,277)
(2,072,021)
-

(54,615,948)
(3,288,696)
8,801,112

(28,339,769)
(115,163,277)
(2,072,021)
-

(17,577,241)
(54,615,948)
(3,288,696)
8,801,112

9
7

4,848,649
(353,046)

(5,628,022)
(212,434)

4,848,649
(353,046)

(5,628,022)
(212,434)

11

(681,496)
4,616,151

11,692,670
6,495,600
(1,299,326)

(681,496)
4,616,151

11,692,670
6,495,600
(1,299,326)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- เจ้าหนี้การค้าเกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
		
- เจ้าหนี้การค้าเกี่ยวข้องกัน
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,066,102,530
500,005,192
38,332,488
52,583,612
1,241,387
11,076,824
(296,453,207)
(134,702,397)
(53,650,951)
(10,309,720)
53,634,579
(22,308,736)

2,327,910,699
(141,569,992)
(6,949,137)
(129,095,352)
(3,331,912)
(11,643,968)
128,922,346
19,383,059
(42,553,151)
4,304,346
(13,876,737)
7,850,414

2,066,102,530
500,005,192
38,332,488
52,583,612
1,241,387
11,076,824
(296,453,207)
(134,702,397)
(53,650,951)
(10,309,720)
53,634,579
(22,308,736)

2,327,910,699
(141,569,992)
(6,949,137)
(129,095,352)
(3,331,912)
(11,643,968)
128,922,346
19,383,059
(42,553,151)
4,304,346
(13,876,737)
7,850,414

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
- จ่ายดอกเบี้ย
- รับดอกเบี้ย
- จ่ายภาษีเงินได้

2,205,551,601
(2,680)
43,265,023
(454,595,279)

2,139,350,615
(132,227)
36,607,259
(350,443,966)

2,205,551,601
(2,680)
43,265,023
(454,595,279)

2,139,350,615
(132,227)
36,607,259
(350,443,966)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

1,794,218,665

1,825,381,681

1,794,218,665

1,825,381,681

10
10
11

ข้อมูลสารสนเทศ

824,005,932
51,580,518
2,680
(43,545,311)
-

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

753,635,335
22,388,382
132,227
(36,657,061)
(84,499,092)

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

824,005,932
51,580,518
2,680
(43,545,311)
(63,633,014)

12
13

งบกระแสเงินสด

1,644,044,101

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,371,203,520

งบกำไรขาดทุน

1,710,965,952

งบดุล

1,406,496,765

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
รายการปรับปรุงกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าตัดจำหน่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยรับ
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- รายได้เงินปันผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาว
- กำไรจากการขายอุปกรณ์
- สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิ
ของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สำรองเงินค่าตอบแทนพนักงานภาย
หลังเกษียณอายุ
- ค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุน
- (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

(875,451,929)
2,360,499

(1,047,583,499)
4,873,393

(875,451,929)
2,360,499

(1,047,583,499)
4,873,393

28,339,769
115,163,277
(120,145,210)
(498,745,505)

17,577,241
54,615,948
(142,826,749)
-

28,339,769
115,163,277
(120,145,210)
(498,745,505)

17,577,241
54,615,948
(142,826,749)
-

(1,348,479,099)

(1,113,343,666)

(1,348,479,099)

(1,113,343,666)

(406,037,113)

(371,616,700)

(406,037,113)

(371,616,700)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(406,037,113)

(371,616,700)

(406,037,113)

(371,616,700)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

39,702,453
1,489,336,729
872,168

340,421,315
1,148,679,318
236,096

39,702,453
1,489,336,729
872,168

340,421,315
1,148,679,318
236,096

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

1,529,911,350

1,489,336,729

1,529,911,350

1,489,336,729

14,630,756

100,557,431

14,630,756

100,557,431

10
11
13
6

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

19

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 27 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

หมายเหตุ

งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

26 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
งบดุล

ข้ อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยสแตนเลย์การ ไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)(“บริษทั ”)เป็นบริษัทมหาชนจำกด
ั ซึ่งจัดตั้งและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยบริษัทประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตหลอดไฟอ ปกรณ์
ุ
ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
1

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สถานที่ทำการของบริษัทตั้งอยู่ที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ประเทศไทย12000

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 27

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ตัวเลขเปรียบเทียบได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลในปีปัจจุบันเท่าที่
จำเป็น

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกำหนดสมมตฐิ านทเี่ กยี่ ว ข้องอนั จะมีผลต่อตวั เลขของสิน ท รัพ ย์แล ะ หนสี้ นิ รวมทัง้ ก ารเปดิ เผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ ่าย ในรอบ
ระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่าย
บริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดี
ที่สุดแล้ว

งบกระแสเงินสด

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเงิน
ลงทุนบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธ ิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิ ไ ด จ้ ด
ั ทำ ขึน้ ตามหลกั การบัญชีทร่ี บั รองทว่ั ไ ป ภ า ยใต พ้ ร ะราชบัญญั
 ต กิ ารบัญ
 ชี พ.ศ.2 5 4 3ซึง่ หมายถงึ
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทร ัพย์พ.ศ .253 5 

งบกำไรขาดทุน

2

งบการเงินนี้ได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัทเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

นโยบายก
 ารบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำ งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม่
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับปี พ.ศ. 2551
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเรื่อง มาตรฐานการบัญชีใหม่และ
มาตรฐานการบัญชีซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 25 เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 31 เรื่องสินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 33 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 เรื่องการนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 49 เรื่องสัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ข้างต้นมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่
29 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับสัญญาเช่าทุกประเภทที่มีวันเริ่มต้นสัญญาเช่าในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ผู้บริหารของบริษัทได้
ประเมินและเห็นว่าการนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ
28 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ)

ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ประเมินและเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ
งบการเงินที่นำเสนอ
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ประวัติบริษัท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบดุลด้วยราคาทุน สำหรับเพือ่ การแสดงงบกระแสเงินสด เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพ
คล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

ข้อมูลสารสนเทศ

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 54 เรือ่ งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุงดังต่อไปนีไ้ ด้มกี ารประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และบริษัทยังไม่ได้นำมาใช้ในงวดปีปัจจุบัน

งบกระแสเงินสด

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับปี พ.ศ. 2552

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

• มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยฝ่ายบริหารได้
พิจารณานโยบายการบัญชีทมี่ อี ยูใ่ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ดงั กล่าว ทัง้ นี้ นโยบายการบัญชี
ของบริษัทที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้นทุนการพัฒนารอตัดบัญชี
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของมาตรฐานการบัญชี

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินที่นำเสนอยกเว้นการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้
• มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ได้กำหนดให้กจิ การต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการใช้
ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตามที่ได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุข้อ 3

งบดุล

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซง่ึ มีผลบังคับใช้สำหรับปี พ.ศ. 2551 (ต่อ)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

ประวัติบริษัท
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สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

2.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินทีเ่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้า หนีส้ ญ
ู
ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
2.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้าต้นทุนของ
สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทางตรง และค่าโสหุย้
ในการผลิตซึง่ ปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะ
ขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำเป็นเพือ่ ให้สนิ ค้านัน้ สำเร็จรูปและค่าใช้จา่ ยในการขาย บริษทั
บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น
2.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริ ษั ท ร่ ว มเป็ น กิ จ การที่ บ ริ ษั ท มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ น สาระสำคั ญ แต่ ไ ม่ ถึ ง กั บ ควบคุ ม ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปก็ คื อ
การที่บริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน และ
ต่ อ มาจะรั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง กำไรหรื อ ขาดทุ น ภายหลั ง การได้ ม าที่ เ ป็ น ของบริ ษั ท ในบริ ษั ท ร่ ว มไว้ ใ นงบกำไร
ขาดทุ น รวมทั้ ง รั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง ในส่ ว นของความเคลื่ อ นไหวในสำรองการตี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมภายหลั ง การ
ได้มาไว้ในส่วนของสำรองการตีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะ
ปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วม
จะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชี
ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า นโยบาย
การบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สม่ำเสมอกับนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
30 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

2.7 เงินลงทุน

ประวัติบริษัท
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(3) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

(2) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือ
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดง
เจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์
หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงานจึงจะแสดง
รวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

(1) เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนทีม่ กี ำหนดเวลาและผูบ้ ริหารตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ถือไว้จนครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับ
แต่วันที่ในงบดุลก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

งบกระแสเงินสด

บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมออกเป็น 3 ประเภท คือ เงินลงทุน
ที่ ถื อ ไว้ จ นครบกำหนด เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย และเงิ น ลงทุ น ทั่ ว ไป การจั ด ประเภทขึ้ น อยู่ กั บ จุ ด มุ่ ง หมาย
ขณะลงทุน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน และ
ทบทวนการจัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

งบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมจะรับรู้เมื่อบริษัทร่วมมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

งบดุล

จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่า
มูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่าย
ชำระหนี้แทนบริษัทร่วม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

งบดุล

เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจะรวมอยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ มูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซือ้ ทีอ่ า้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทำการ ณ วันทีใ่ นงบดุล
ผลสะสมของมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะรวมอยูใ่ นงบกำไรขาดทุนเมือ่ มีการขายเงินลงทุนหรือเกิดการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย โดยแสดงเป็นรายการกำไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุล
ด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

งบกระแสเงินสด

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทำรายการ

งบกำไรขาดทุน

2.7 เงินลงทุน (ต่อ)

บริษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนนัน้ อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน้ หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ใน
งบกำไรขาดทุน
ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนที่ถือไว้ทั้งหมด
2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์รบั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสม
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

งบดุล

อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
แม่พิมพ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน
คอมพิวเตอร์

งบกำไรขาดทุน

อัตราร้อยละต่อปี
5
10
10 - 20
25
20
20
33

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างจากจำนวนเงินทีไ่ ด้รบั กับราคา
ตามบัญชี และแสดงรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเข้ามาสู่บริษัทมีมูลค่าสูงกว่าการให้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์
ทีม่ ไี ว้ตงั้ แต่ตน้ เมือ่ ได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์
ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบกระแสเงินสด

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทันที

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัทบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนโดยตรงในการได้มาและ
การดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ ต้นทุนโดยตรงรวม
ถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงิน
ที่เหมาะสม ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึก
รวมเป็นต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ค่าใช้จา่ ยสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนการพัฒนารอตัดบัญชี
รายจ่ายเพื่อการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนของโครงการพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินต้นทุนที่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
และเมื่ อ ประเมิ น แล้ ว ว่ า โครงการนั้ น จะประสพความสำเร็ จ ค่ อ นข้ า งแน่ น อนทั้ ง ทางพาณิ ช ยกรรมและ
เทคโนโลยี ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป
ต้นทุนการพัฒนารอตัดบัญชีจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อเริ่มใช้แบบผลิตภัณฑ์ในการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์
โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแบบผลิตภัณฑ์
แต่สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะมีการ
ทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน ซึง่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนคือจำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์
สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ)

งบดุล

ณ วันที่ในงบดุล บริษัทต้องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทรับรู้ในงวดก่อน
เมือ่ ประมาณการทีใ่ ช้กำหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนได้เปลีย่ นแปลงไปภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั รูร้ ายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว

งบกำไรขาดทุน

2.11 ผลประโยชน์พนักงาน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำระ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายเป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและ
ส่วนลด โดยรายได้จากการขายรับรู้เมื่อส่งมอบสินค้าและผู้ซื้อยอมรับสินค้านั้น รวมทั้งรับโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นแล้ว

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

2.12 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

งบกระแสเงินสด

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานอันเกิดขึน้ ตามข้อกำหนดของกฎหมายคำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคต จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนและอายุงาน
ของพนักงาน และคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ซึง่ มีระยะเวลาและอายุการครบกำหนดใกล้เคียงกับหนีส้ นิ ดังกล่าว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยใช้แผน
การกำหนดอัตราการจ่ายสมทบ สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหาร
โดยผู้จัดการกองทุนอิสระ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบกองทุนจากพนักงานและบริษัท
เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ประวัติบริษัท

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

2.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
บริษทั แปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกไว้ใน
งบกำไรขาดทุน
2.14 ภาษีเงินได้
บริษัทคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
บริษัทมิได้บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายหรือค้างรับสำหรับผลต่างทางบัญชีกับทางภาษีที่เป็นผลต่างชั่วคราว
ในอนาคต (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนได้สะท้อนถึงการได้รับ
สิทธิพิเศษของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และรายได้จากการขาย
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2.15 การจ่ายเงินปันผล  
เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทได้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
2.16 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้การค้า
และเงินลงทุน หนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า นโยบายการบัญชี
เฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินกล่าวคือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการ
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระเงินตรา
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
2

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ข้อมูลสารสนเทศ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ ใ นอดี ต และปั จ จั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การคาดการณ์ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ เ ชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ล
ในสถานการณ์ขณะนั้น

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

3

งบกระแสเงินสด

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็น
ภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป
และตามประมาณการที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ของจำนวนที่ ต้ อ งจ่ า ย ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท คาดว่ า ประมาณการหนี้ สิ น
เป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืน
อย่างแน่นอน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2.17 ประมาณการหนี้สิน

งบกำไรขาดทุน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญาได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 22

งบดุล

ต่างประเทศในอนาคตตามจำนวนและวันที่ที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้า ภาระจากสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกไว้ในงบการเงิน ณ วันทีท่ ำสัญญา โดยการกำหนดอัตราทีจ่ ะใช้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ทเี่ ป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งจะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งจะต้องจ่าย
ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดที่เท่ากับส่วนแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้าตามสัญญาจะตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญา รายการกำไรและรายการขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้
ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสุทธิในงบดุล

ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
3

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

ฝ่ายบริหารได้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไป
จากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขาย
หรือเลิกใช้
การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเช็คที่ยังไม่นำฝาก
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินคลังและตั๋วแลกเงิน

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

352,790
21,394,221
43,200,190
1,464,964,149

1,115,533
36,999,259
76,385,624
1,374,836,313

1,529,911,350

1,489,336,729

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 4.44 ต่อปี
(พ.ศ. 2551 อัตราร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 2.95 ต่อปี)

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

4

งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

6

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด

498,745,505
498,745,505

-

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 1.18 ถึงร้อยละ 1.62 ต่อปี
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

651,602,808
-

1,151,608,000
-

116,204,903
-

154,537,391
(353,046)

ลูกหนี้การค้า สุทธิ

651,602,808

1,151,608,000

116,204,903

154,184,345

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

งบกระแสเงินสด

7

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

พ.ศ. 2551
บาท

งบกำไรขาดทุน

ราคาตามบัญชีต้นปี
การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2552
บาท

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด ประกอบด้วย เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินธนาคาร
ตั๋วเงินคลัง และเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน การเปลี่ยนแปลง
ของเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 39

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
7

ลูกหนี้การค้า สุทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

งบดุล

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชำระเกิน 3 เดือน

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท

651,001,796
601,012
-

1,150,425,122
847,532
335,346

102,433,273
12,113,189
1,658,441

152,602,919
305,080
1,629,392

651,602,808

1,151,608,000

116,204,903

154,537,391

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไม่มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำหรับลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีจำนวน 353,046 บาท) จากประสบการณ์การเก็บเงินที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอแล้ว
8

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย
บริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น
บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความ
ถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ
กับบริษทั ผูบ้ ริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว
ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริค จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.95 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค ประกอบด้วยบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริค
จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

40 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

233,234,759
127,934,745

222,968,804
152,101,093

954,738,362

747,978,857

946,946

215,787

10,809,003
396,564

11,069,717
244,785

11,205,567

11,314,502

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

372,908,960

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

รายได้ค่าสิทธิ (รายได้อื่น)
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

593,568,858

งบกระแสเงินสด

รายได้ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (รายได้อื่น)
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

พ.ศ. 2551
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขาย
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

พ.ศ. 2552
บาท

งบกำไรขาดทุน

รายการที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบดุล

รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิต
เดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้า
บวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบ
นำเข้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการตามเกณฑ์
รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น แสดงเป็น
รายการเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
8

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

รายการที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

111,221,295

51,208,159

2,201,982
28,339,769

1,050,983
17,577,241

141,763,046

69,836,383

877,923

1,077,951

306,643
6,874

3,548,820
-

1,191,440

4,626,771

594,825,903

685,669,100

247,145,325
14,525,446

256,092,536
17,655,924

856,496,674

959,417,560

214,185,279

224,044,407

ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

31,688,245

35,093,277

ค่าวิชาการด้านเทคนิค
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

10,021,307

6,899,200

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

14,946,063

4,851,564

ค่านายหน้า
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

1,354,115

744,688

รายได้เงินปันผล
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

รายได้อื่น ๆ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
ค่าซื้อสินค้าและบริการ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
ค่าสิทธิ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

42 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

68,696,303
17,116,161

56,438,825
39,154,830

116,204,903

154,184,345

69,442,653

190,010,198

18,416,698
1,617,912

30,687,226
3,462,236

89,457,263

224,159,660

87,524,655

97,834,375

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

58,590,690

งบกระแสเงินสด

30,392,439

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

พ.ศ. 2551
บาท
งบกำไรขาดทุน

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

พ.ศ. 2552
บาท

งบดุล

ลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 43

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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สินค้าคงเหลือ สุทธิ

งบดุล

สินค้าคงเหลือประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
งานระหว่างผลิต
สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย และค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
- วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
- งานระหว่างผลิต
- สินค้าสำเร็จรูป

10

พ.ศ. 2551
บาท

166,869,112
298,648,193
44,836,892
15,453,157

168,301,322
317,844,809
36,788,376
55,456,459

525,807,354

578,390,966

(2,799,178)
(1,051,445)
(9,305,009)

(6,491,709)
(1,815,274)

512,651,722

570,083,983

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามารถแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากการลงทุน
เงินปันผลรับ
ราคาตามบัญชีปลายปี

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2552
บาท
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ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท
274,707,909
63,633,014
(28,339,769)
310,001,154

207,786,058
84,499,092
(17,577,241)
274,707,909

ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
บาท
บาท
57,176,689
57,176,689

57,176,689
57,176,689

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
10

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
ข)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

ประเภทกิจการ

Vietnam Stanley Electric
Company Limited

20 298,177,743 27,339,450 263,800,616 17,230,800

ผลิตชิ้นส่วน
8.30 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

1,000,319 10,907,293

346,441

310,001,154 28,339,769 274,707,909 17,577,241

ประเภทกิจการ

ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
บาท
บาท
บาท

50

Vietnam Stanley Electric
Company Limited

20 54,044,189 27,339,450 54,044,189 17,230,800

ผลิตชิ้นส่วน
8.30 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

3,132,500

1,000,319

3,132,500

346,441

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

57,176,689 28,339,769 57,176,689 17,577,241

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

บริษัทร่วม
Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ้นส่วน
0.25 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

งบกระแสเงินสด

       ชื่อ

สัดส่วน
เงินลงทุน จำนวนเงิน
ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

50 11,823,411

งบกำไรขาดทุน

บริษัทร่วม
Lao Stanley Company Limited ผลิตชิ้นส่วน
0.25 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

งบดุล

       ชื่อ

สัดส่วน
เงินลงทุน จำนวนเงิน
ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
บาท

ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
บาท
บาท
บาท

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
10

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

งบดุล

ค)

สินทรัพย์รวม
บาท

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
Lao Stanley Company Limited
Vietnam Stanley Electric Company Limited

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
Lao Stanley Company Limited
Vietnam Stanley Electric Company Limited

11

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

รายได้
บาท

กำไร
บาท

39,570,495 22,740,039 112,900,799
1,614,381,366 263,404,508 2,034,141,920

3,832,875
308,582,884

1,653,951,861 286,144,547 2,147,042,719

312,415,759

68,439,287 55,067,833 194,044,171
1,520,042,992 339,769,018 1,871,206,312

3,540,963
413,643,048

1,588,482,279 394,836,851 2,065,250,483

417,184,011

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
ร้อยละ
50
20

50
20

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
ก)

ประวัติบริษัท

หนี้สินรวม
บาท

การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสามารถแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

เงินลงทุนประเภท
เผื่อขาย
บาท

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

รวม
บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น

5,000,000
-

121,184,215
24,490,640

126,184,215
24,490,640

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

5,000,000
-

145,674,855
(6,495,600)

150,674,855
(6,495,600)

5,000,000
(2,540,000)

139,179,255
-

144,179,255
(2,540,000)

2,460,000

139,179,255

141,639,255

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

11

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวมีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

ผลิตยาง

200
ล้านบาท

PT. Indonesia Stanley
Electric
Stanley Electric
Engineering India PVT.

บริษัท ท็อป ไฮเทค
(ประเทศไทย) จำกัด

180,000

1,800,000
5,000,000

192,000

15.0 60,000,000 56,941,564 60,000,000 26,669,686
15.0

3,000,000

2,201,982

1.73

8,793,715

484,546

3,000,000 1,050,983
8,793,715

604,805

10.0 33,127,500 53,795,185 33,127,500 24,538,474
10.0 16,263,000
(6,495,600)

- 16,263,000
- (6,495,600)

-

114,688,615 113,423,277 114,688,615 52,863,948
ชุบโลหะบน
104
ชิ้นงานพลาสติก ล้านบาท
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
35.9
และแม่พิมพ์ ล้านบาท

15.0 19,490,640

1,560,000 19,490,640 1,560,000

13.9

- 5,000,000
1,560,000 24,490,640 1,560,000

5,000,000
24,490,640

141,639,255 115,163,277 144,179,255 54,615,948
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ประวัติบริษัท

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

(2,540,000)
2,460,000

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทอื่น
  - เงินลงทุนทัว่ ไป (วิธคี ดิ ราคาทุน)
บริษัท ซัม ไฮเทคส์ จำกัด

192,000

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

3,200,000

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

Lumax Industries
Limited

ผลิตอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์และ
21
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่องสว่าง ล้านบาท
ผลิตชิ้นส่วนส่องสว่าง
93.5
ยานยนต์และชิ้นส่วน ล้านรูปี
ประกอบรถยนต์ อินเดีย
ผลิตแม่พิมพ์ และ
7.5
ชิ้นส่วนส่องสว่าง ล้านเหรียญ
ออกแบบแม่พิมพ์
161
ผลิตโคมไฟ ล้านรูปี
และแม่พิมพ์ อินเดีย

180,000

งบกระแสเงินสด

บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด

5,000,000

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
  - เงินลงทุนทัว่ ไป (วิธคี ดิ ราคาทุน)
บริษัท เอเชียนสแตนเลย์
ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลอด LED และชิ้นส่วน
400
อิเล็คทรอนิคส์ ล้านบาท

0.2

งบกำไรขาดทุน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
   - หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
เงินลงทุน

ประเภทกิจการ

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
บาท
บาท
บาท

งบดุล

     ชื่อ

สัดส่วน
ทุน เงินลงทุน จำนวนเงิน
ชำระแล้ว ร้อยละ
บาท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

12

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
ที่ดิน
บาท
บาท
อาคาร
บาท

งบกระแสเงินสด

เครื่องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ในโรงงาน
บาท

งบดุล
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493,372,231

95,489,148

360,368,225 1,593,587,665

544,624,438

30,754,817

35,568,631

213,757,868 3,367,523,023

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 มูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่ยังใช้งานอยู่และสินทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้งานและรอการตัดจำหน่ายมีจำนวน 3,787 ล้านบาท (พ.ศ. 2551 จำนวน 3,110.8 ล้านบาท)

ราคาตามบัญชี สุทธิ

30,754,817

213,757,868 9,130,515,525
- (5,762,992,502)

544,624,438

(824,005,932)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
493,372,231 234,879,324 691,863,645 4,752,852,393 2,543,016,937 76,591,552 124,181,575
ราคาทุน
- (139,390,176) (331,495,420) (3,159,264,728) (1,998,392,499) (45,836,735) (88,612,944)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

360,368,225 1,593,587,665

-

516,905,316 3,402,292,176
674,291,375
789,525,255
(288,476)
(977,438,823)
-

516,905,316 3,402,292,176

213,757,868 3,367,523,023

95,489,148

43,065,895
3,562,521
(70)
2,639,610

43,065,895

516,905,316 8,513,869,653
- (5,102,776,365)
(8,801,112)

รวม
บาท

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

35,568,631

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

493,372,231

28,705,367
13,022,700
(9)
-

28,705,367

(282,284,715) (10,973,241) (13,699,325)

515,103,835
195,328
311,609,990

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
   31 มีนาคม พ.ศ. 2552
493,372,231 99,012,884 393,256,958 1,312,869,690
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
3,630,000
94,823,331
ซื้อสินทรัพย์
(4)
(2,864)
(285,529)
จำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ/ตัดจำหน่าย
9,082,034
654,107,189
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- (16,235,766) (32,885,869) (467,927,016)
(หมายเหตุข้อ 21)

99,012,884

515,103,835

493,372,231

393,256,958 1,312,869,690

ราคาตามบัญชี สุทธิ

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เครือ่ งตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้งและ
ระหว่างการ
อุปกรณ์ ติดตั้งและงาน
ยานพาหนะ สำนักงาน ระหว่างก่อสร้าง
บาท
บาท
บาท

งบกำไรขาดทุน

แม่พิมพ์
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
493,372,231 222,671,441 691,984,146 4,154,058,266 2,244,426,865 70,367,201 120,084,187
ราคาทุน
- (123,658,557) (298,727,188) (2,841,188,576) (1,720,521,918) (41,661,834) (77,018,292)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(8,801,112)
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

ประวัติบริษัท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
รวม
บาท
315,226,712
(62,806,201)
252,420,511

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ/ตัดจำหน่าย
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (หมายเหตุข้อ 21)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

39,443,293
36,297,853
(2)
(12,255,944)
63,485,200

212,977,218
83,847,357
(39,324,574)
257,500,001

252,420,511
120,145,210
(2)
(51,580,518)
320,985,201

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

121,357,062
(57,871,862)
63,485,200

309,872,387
(52,372,386)
257,500,001

431,229,449
(110,244,248)
320,985,201

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย
พ.ศ. 2551
บาท

39,563,628
17,109,735
20,165,641

50,168,056
18,804,206
31,627,638

76,839,004

100,599,900

ข้อมูลสารสนเทศ

พ.ศ. 2552
บาท

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

เงินเดือนค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
อื่น ๆ

งบกระแสเงินสด

226,025,031
(13,047,813)
212,977,218

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

89,201,681
(49,758,388)
39,443,293

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบดุล

โปรแกรม ต้นทุนการพัฒนา
คอมพิวเตอร์
รอตัดบัญชี
บาท
บาท

14

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 49

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
15

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

76,625,000
76,625,000
76,625,000

หุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุน้
บาท
บาท
383,125,000
383,125,000
383,125,000

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

รวม
บาท
887,375,000
887,375,000
887,375,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจำนวน 76,625,000 หุน้ (พ.ศ. 2551 จำนวน 76,625,000
หุน้ ) ซึง่ มีมลู ค่าหุน้ ละ 5 บาท (พ.ศ. 2551 มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท) หุน้ ทัง้ หมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
16

สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวห้ามนำไปจ่ายเงินปันผล

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

ณ ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายไว้เต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
17

รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย

รายได้ค่าบริการ
รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิตและอื่น ๆ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จำนวน
หุ้น

งบดุล

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

50 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

10,481,148
10,155,496
101,712,808
43,545,311
19,068,878
184,963,641

13,234,423
24,344,133
111,228,599
36,657,061
15,239,149
200,703,365

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
18

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551

1,296,030,253

1,073,338,910

1,229,108,402

76,625,000
14.47

76,625,000
16.91

76,625,000
14.01

76,625,000
16.04

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

งบกระแสเงินสด

19

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,108,632,155

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551

งบดุล

กำไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุ ท ธิ ที่ เ ป็ น ของผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ด้ ว ยจำนวนหุ้ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ำหนักที่มีอยู่ในระหว่างปี

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
(บาท)
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
ที่ออกอยู่ในระหว่างปี (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินปันผลจ่าย

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานของบริษทั สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ในอัตรา 4.85 บาทต่อหุน้ สำหรับหุน้ จำนวน
76,625,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 371,631,250 บาท ซึ่งปรากฏว่ามีหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น
ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 14,550 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝาก
หลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 371,616,700 บาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล จาก
ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในอัตรา 5.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน
76,625,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 406,112,500 บาท ซึ่งปรากฏว่ามีหุ้นจำนวน 14,224 หุ้น
ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 75,387 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝาก
หลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 406,037,113 บาท
เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 51

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
20

งบกำไรขาดทุน

21

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ ดังนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 จำนวนเงิน 3.79 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ย
ประชุมและบำเหน็จค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจำปีผถู้ อื หุน้ (พ.ศ. 2551 จำนวน
2.88 ล้านบาท)

งบดุล

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุข้อ 12)
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุข้อ 13)

22

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

816,002,291
824,005,932
51,580,518

770,418,084
753,635,335
22,388,382

เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศและการส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงือ่ นไขทางการค้าเป็นระยะสัน้
ประมาณ 1 ถึง 3 เดือน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน
ญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินหรือเกิด
จากการขายเชื่อ
บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษัทป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อและขายโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การตัดสินใจที่
จะรับระดับความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั คณะกรรมการบริหาร ซึง่ จะกำหนดระดับความเสีย่ งทีส่ ามารถรองรับได้ตามประเภท
ของรายการและของคู่ค้า นโยบายปัจจุบันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้นกำหนดให้บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าประมาณร้อยละ 50 ของยอดหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ

52 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
22

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

งบดุล

บริษัทไม่อนุญาตให้ทำรายการการค้าเครื่องมือทางการเงินที่เป็นการเก็งกำไร สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจะทำกับธนาคารซึ่งเป็นธนาคารหลักที่ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเท่านั้น
ก)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่สำคัญ

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายการโดยเฉพาะเจาะจง

121,582,400

49,658,600

ข้อมูลสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เจ้าหนี้การค้าสุทธิหักลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นหนี้สินสุทธิ
จำนวน 168 ล้านเยน และ 0.08 ล้านยูโร และ 0.51 ล้านรูปี และเป็นสินทรัพย์สุทธิจำนวน 1.42 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 320 ล้านเยน (พ.ศ. 2551 มีหนี้สินสุทธิจำนวน 588 ล้านเยน และ 0.17 ล้านยูโร
และเป็นสินทรัพย์สุทธิจำนวน 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัททำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 160 ล้านเยน)

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

พ.ศ. 2551
บาท

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

320 ล้านเยน ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 37.99 บาท ต่อ 100 เยน
(พ.ศ. 2551 จำนวน 160 ล้านเยน ซึง่ มีอัตราถัวเฉลี่ย 31.04 บาท
ต่อ 100 เยน)

พ.ศ. 2552
บาท

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุระหว่าง 1 - 4 เดือน จำนวนเงินในสกุลเงินที่จะได้รับตามอัตราแลกเปลี่ยน
ในสัญญามีดังนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบกำไรขาดทุน

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินกล่าวคือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 53

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
22

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

งบดุล

ก)

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่สำคัญ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

งบกำไรขาดทุน

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบดุลมีดังนี้
พ.ศ. 2551
บาท

(6,701,344)

990,658

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคาร
ของบริษัท เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านี้ ณ วันที่ในงบดุล
ข)

ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสำคัญ บริษัทได้ทำสัญญาเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
และฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

ค)

มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น อั น ได้ แ ก่ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วน (ก) ของหมายเหตุนี้

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน)

พ.ศ. 2552
บาท

54 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
23

ภาระผูกพัน

การส่งเสริมการลงทุน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษี
จำนวน 4 ฉบับ คือ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 และวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545 สำหรับกิจการผลิตแม่พมิ พ์ และวันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2541 สำหรับกิจการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ และวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 สำหรับ
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เป็นบริษัทได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

25

งบกระแสเงินสด

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์ บริษัทมิได้จัดทำ
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.01 ของยอดขายรวม (พ.ศ. 2551 ร้อยละ 1.57
ของยอดขายรวม)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

การนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

งบกำไรขาดทุน

ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจำนวน 53 ล้านบาท (พ.ศ.
2551 จำนวน 108.7 ล้านบาท)

งบดุล

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษทั ได้ให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเกีย่ วกับค่าไฟฟ้าและ ค่าโทรศัพท์จำนวนเงิน
20 ล้านบาท (พ.ศ. 2551 จำนวน 20 ล้านบาท)

24

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 55

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
25

งบดุล

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- ส่วนที่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้
- ส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้
รายได้จากการขายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้ค่าบริการ (หมายเหตุข้อ 17)
รายได้ค่าบริการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
รายได้ค่าบริการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

26

พ.ศ. 2552
บาท

พ.ศ. 2551
บาท

791,130,762
505,043,095
6,597,563,948

1,114,123,609
573,454,235
6,642,301,304

7,893,737,805

8,329,879,148

3,250,514
7,230,634

315,250
12,919,173

10,481,148

13,234,423

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อที่ดินเพื่อสำรองการขยายกำลังการผลิตในอนาคตเป็น
จำนวนเงินรวม 111,755,861 บาท ที่ดินดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทแล้ว ณ วันที่ทำสัญญา
การจ่ายเงินปันผล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานของบริษทั สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในอัตราหุน้ ละ 5 บาทต่อหุน้ สำหรับหุน้ จำนวน
76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 383.13 ล้านบาท

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

56 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2,629,600
2,606,719
5,553,590
1,218,458
2,126
4,333,006
383,125
383,125
56.55
76,625
5.00

2,022,887
2,401,069
4,709,667
1,155,258
3,554,409
383,125
383,125
46.39
76,625
5.00

* รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
** จำนวนหุ้นใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

2,797,178
3,209,041
6,514,992
1,375,276
7,332
5,132,384
383,125
383,125
66.98
76,625
5.00

งบกระแสเงินสด

3,427,251
3,402,292
7,530,329
1,452,707
19,025
6,058,598
383,125
383,125
79.07
76,625
5.00

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
จำนวนหุ้น**
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)

งบกำไรขาดทุน

3,370,193
3,367,523
7,528,744
751,747
18,343
6,758,653
383,125
383,125
88.20
76,625
5.00

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบดุล

31 มี.ค 51
8,329,879
6,303,147
1,296,030
16.91
15.10
23.16
18.45
5.30
33.04

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

31 มี.ค. 52
7,893,738
6,249,512
1,108,632
14.47
13.52
17.30
14.72
*
*

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปรายได้จากการดำเนินงาน

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
31 มี.ค 50 31  มี.ค 49 31  มี.ค 48
7,906,951 8,315,522 6,869,653
6,273,877 6,657,336 5,430,662
1,151,618 1,066,910 867,058
15.03
13.92
11.32
13.95
12.45
12.34
24.33
27.05
26.56
19.08
20.79
19.44
4.85
4.60
3.75
32.27
33.04
33.14

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

สรุปยอดดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที่  0107536000765
ที่ตั้งสำนักงาน
: 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-581-5462-3 โทรสาร 02-581-5397
เว็บไซด์ : www.thaistanley.com
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ และแม่พิมพ์
ทุนชำระแล้ว
: 383,125,000.- บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.1.2   นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
งบดุล

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลสารสนเทศ

1

2

3

4

ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
USD 500,000

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174
บริษัท เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด
USD 8,300,000
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ (844) – 8 534546 โทรสาร (844) – 8 531337
บริษัท ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
35.9
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย
และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต
โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052
บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
400
48/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและจำหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING
DIODES)
หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค และอุปกรณ์
ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์ 0-2599-1260 โทรสาร 0-2599-1263

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

ลำดับที่

58 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

จำนวนที่ลงทุน
หรือหุ้นที่ถือ
USD 250,000

สัดส่วนการ
ลงทุน (%)
50

USD 1,660,000

20

5 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
5,000 หุ้น

13.9

60 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
600,000 หุ้น

15

15

10

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

10

นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3044
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิต้ี ชัน้ 15 179 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050
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ประวัติบริษัท

ผู้สอบบัญชี

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 นอร์ธปาร์ค
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

งบกระแสเงินสด

8

บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2
60/63 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและส่งออกอะไหล่รถยนต์, รถจักรยานยนต์,
อะไหล่เครื่องไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทชุบโลหะต่าง ๆ
โทรศัพท์ 0-2529-0928 โทรสาร 0-2529-0931
บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด
40
6 ล้านบาท
182 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา
(ชำระแล้ว 3 ล้านบาท)
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
หุ้นสามัญ
และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่าง ๆ
600,000 หุ้น
โทรศัพท์ (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง อินเดีย พีวีที จำกัด INR 161,000,000 INR 16,100,000
เลขที่ 82 ปูวิมารก วาสันต์ วิธาร์
นิวเดลลี ประเทศอินเดีย
ออกแบบโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์ และผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ใน
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ
โทรศัพท์ +91-124-2290854/55/71
โทรสาร +91-124-2290870
บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค
USD 7,500,000 USD 750,000
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์,
ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506

สัดส่วนการ
ลงทุน (%)
15

งบกำไรขาดทุน

7

จำนวนที่ลงทุน
หรือหุ้นที่ถือ
19.49 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
156,000 หุ้น

งบดุล

6

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
104

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5

ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ALLEN & OVERY
130-132 อาคารสินธร 3 ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-7600 โทรสาร 0-2263-7699

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 โทรสาร 0-2287-6001

งบดุล

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

2.  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท										
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2550 , 2551 , 2552			
(หน่วย:พันบาท)
		
(งบแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
7,893,738
8,329,879
7,906,951
8,200,499
8,585,198
8,186,581
6,249,512
6,303,147
6,273,877
608,121
655,452
459,477
1,108,632
1,229,108
1,151,618
14.47
16.91
15.03
3,370,193
3,427,251
2,797,178
3,367,523
3,402,292
3,209,041
7,528,744
7,530,329
6,514,992
751,747
1,452,707
1,375,276
18,343
19,025
7,332
6,758,653
6,058,598
5,132,384
383,125
383,125
383,125
383,125
383,125
383,125
76,625,000 76,625,000 76,625,000
5
5
5
88.20
79.07
66.98

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุ้น(หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
13.52
14.29
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
17.30
22.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
14.72
17.97
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
*
5.30
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) *
*
33.04
อัตราการจ่ายปันผล **
* เงินปันผลต่อหุ้น รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552					
** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
60 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

13.95
24.33
19.08
4.85
32.27

6,555.50
1,338.24
7,893.74
115.16
6.63
184.96
8,200.50

7,116.40
1,213.48
8,329.88
54.62
200.70
8,585.20

6,946.18
960.77
7,906.95
40.65
23.03
215.96
8,186.58

79.94
16.32
96.26
1.40
0.08
2.26
100.00

82.89
14.13
97.02
0.64
2.34
100.00

84.55
11.74
96.58
0.50
0.28
2.64
100.00

ประวัติบริษัท
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ข้อมูลสารสนเทศ

3.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของการประกอบธุรกิจ 						
สภาพเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 ราคาน้ำมันดิบและราคาพืชผลของสินค้าเกษตรสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทว่า
ในช่วงครึ่งปีหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง อีกทั้งวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกและความไม่มั่นคงทางการเมืองยังคงเกิดขึ้น ทำให้รายได้
จากการส่งออกและรายได้การท่องเที่ยวลดลง ทำให้อัตราการบริโภคภายในประเทศก็ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสทีส่ ลี่ ดลง4.3%การลดลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นนีเ้ คยเกิดขึน้ ครัง้ แรกจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในช่วงปี 2540

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

31 มีนาคม 2550
มูลค่า(ล้านบาท)
%

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

31 มีนาคม 2551
มูลค่า(ล้านบาท)
%

งบกระแสเงินสด

31 มีนาคม 2552
มูลค่า(ล้านบาท)
%

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

งบกำไรขาดทุน

							

งบดุล

3.2 โครงสร้างรายได้
บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์ บริษัทมิได้จัดทำข้อมูล
จำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พมิ พ์ ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างจากหลอดไฟและอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์ เนือ่ งจากยอดขายของ
ส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.01 ของยอดขายรวม

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.1 	 สาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ
		 บรษิ ทั และบริษทั ร่วมเป น็ ผูผ้ ลิตและจำหนา่ ย ผลิตภ ณ
ั ฑใ์ น กลุม่ ธุรก จิ เดียวกนั เป็นสว่ นใหญ่ ไ ด้แ ก่ธรุ กิจ อ ปุ กรณส์ อ่ งสวา่ ง
สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ หลอดไฟ โคมไฟยานยนต์ และแม่พิมพ์โลหะทีใ่ ช้
ฉดี ขึน้ ร ปู  โดยลกู ค้า ของ บรษิ ทั ไดแ้ ก ่ ผูผ้ ลิต แ ละจำหน่ายรถ จักรยานยนต์และรถยนต์ ชนดิ ต่า ง ๆ (รถ ยนต์น ง่ั ส่วน บ คุ คลแ ละรถยนต์
เชิงพาณชิ ย์) ทัง้ ใ น ป ร ะ เท ศ แ ล ะ ต า่ ง ป ร ะเทศ น อกจากนยี้ งั ขายผา่ นตวั แ ทน คือ บรษิ ทั ส ทิ ธ ผิ ล 1 9 1 9 จ ำ ก ดั สำหรับผ ลิตภัณ
 ฑ
 ป์ ระเภท
อะไหล่				
		 - นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม								
		 เนอื่ ง จากบริษ ทั ในกลมุ่ อยูใ่ น ตา่ งประเทศ จงึ แบง่ การดำเนนิ งานโดยใหบ้ ร ษิ ทั ในกลุม่ ผ ล ติ แ ละจำหนา่ ยให แ้ ก ผ่ ปู้ ระกอบ
และจำหน่ายยานยนต์และอะไหล่ในประเทศนั้นๆ ในส่วนของการจำหน่ายไปยังประเทศอื่น ๆ ทางบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการเองหรืออาจมอบหมายให้บริษัทในกลุ่มดำเนินการเป็นครั้งคราวไปตามแต่จะเห็นสมควร

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  ลักษณะการประกอบธุร กิจ									

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
		 วิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 ยังคงลดต่ำลง อีกทั้งสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองก็ยัง
เพิ่มขึ้น เช่นการปิดสนามบิน คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน่า
จะอยู่ที่ติดลบ 2.5%
		 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ปริมาณการจัดจำหน่าย
รถยนต์มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่ในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยลดลง การบริโภคภายในประเทศจึงลดลงตาม
ไปด้วย
		 ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เ ช่ น นี้ ทำให้ ป ริ ม าณยอดขายของบริ ษั ท ลดลง 5.2%
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามดำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ โดยการปรับปรุงการผลิตผ่าน
“กิจกรรมปฏิรูปการผลิต” เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งกำไร แต่ทว่าอัตราการดำเนินงานของบริษัทฯ ก็ยังคงลดลง 25.3% เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
		 นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการปรับปรุงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดของเสียให้เป็นศูนย์ รวมถึงการดำเนินการขจัดความสูญเปล่า นอกจากนั้นยังสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด “การทำให้มองเห็น”
ในแต่ละพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นหลักการดูแลควบคุมการทำงานตามหลักกิจกรรม SNAP (Stanley New Approach for higher
productivity) นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการดำเนินการลดสต็อก
และการนำสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีก
สภาพการแข่งขัน
เนือ่ งจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มกี ารแข่งขันค่อนข้างต่ำ ดังนัน้ กลยุทธ์ในการแข่งขันของ
บริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล การกำหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวก
กำไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้อง
การของตลาด

4.  ปัจจัยความเสี่ยง						

		 แม้วา่ บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะไม่มคี วามเสีย่ งทางด้านการผลิตเพราะได้รบั เทคโนโลยีทาง
การผลิตจากบริษทั สแตนเลย์อเิ ลคทริค จำกัด อีกทัง้ ไม่มคี วามเสีย่ งจากการขายทัง้ นีเ้ นือ่ งจากอุปกรณ์สอ่ งสว่างทีบ่ ริษทั ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผลิตได้จะได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตจากบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ซึ่งมีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูง
มีคแู่ ข่งขันน้อยราย มีคณ
ุ ภาพและราคาทีไ่ ด้ตามความต้องการของผูผ้ ลิตยานยนต์ในระดับสากล บริษทั จึงมีความมัน่ ใจว่าลูกค้าจะต้อง
ซื้อสินค้าจากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แน่นอน				
อย่างไรก็ตาม นับจากกลางปี 2550 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาสินเชื่อ ซับไพรม์ (Subprime Mortgage) จน
ลุกลามมาสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลกในปี 2551 และจวบจนปัจจุบันที่ยังไม่มีทีท่าที่จะยุติ อีกทั้งภาวะวิกฤตทางการเมือง
ในประเทศที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และ การเงิน ดังนี้
		 1. ความเสี่ยงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ
		 ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการเสี่ยงต่อการล้มละลายของ 3 ผู้ประกอบ
การหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Big three – Gerneral Motor , Ford และChrysler ) ส่งผลต่อเนื่องจนถึงผู้ประกอบการของ
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ที่ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่และผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก อีกทั้งภาวะการเมืองภายในประเทศ
ที่มีความขัดแย้งเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นใจของผู้บริโภค ส่งผลต่อการจำหน่ายรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ แต่เนือ่ งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการวางรากฐานอย่างดี สามารถเผชิญกับปัญหาได้ นอกจาก
นีท้ กุ ภาคส่วนกำลังหาทางแก้ปญ
ั หาสำหรับบริษทั มีการตัง้ สำนักกลยุทธเพิม่ ผลประกอบการ เพือ่ ศึกษาหาแนวทางในการลดต้นทุน
การผลิต และมีการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรให้มีความชัดเจนและรัดกุมขึ้น ซึ่งจะช่วยในการรักษากำไรได้ในระดับหนึ่ง

62 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

		

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
29.95%
29.08%
4.10%
1.83%
1.70%
1.67%
1.32%
1.31%
1.09%
0.90%

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1. บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
2. กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล
3. SOMERS (U.K.) LIMITED
4. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,LIMITED-AFEX
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด						
8. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,LIMITED-TIGER
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
10. ALBOUYS NOMINEES LIMITED

จำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)
22.95
22.29
3.14
1.40
1.30
1.28
1.01
1.00
0.83
0.69

งบกำไรขาดทุน

5.1 ผู้ถือหุ้น			
		 (ก) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุดทัง้ หมด 10 รายแรกของบริษทั ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ หลังสุดวันที่ 16 มิถนุ ายน
2551 ดังนี้

งบดุล

5.  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ			

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

		 3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มการขึ้นราคาของวัตถุดิบและขาดแคลนผู้ผลิตวัตถุดิบ
		 จากแนวโน้มการขึ้นราคาของน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบมายังราคาของเม็ดพลาสติกซึ่งถือ
เป็นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ทำให้บริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะมีตน้ ทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ จากภาวะเศรษฐกิจทีท่ ำให้ผปู้ ระกอบการผลิต
ยานยนต์ลดการสั่งซื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้จำหน่ายวัตถุดิบไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
		 เพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ได้ใช้นโยบายในการไม่ผกู ขาดกับผูผ้ ลิตหรือจำหน่ายวัตถุดบิ เพียงรายใดรายหนึง่ เนือ่ ง
จากมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบมากรายแต่มีผู้ใช้วัตถุดิบในเกรดนี้น้อยราย ทำให้บริษัทสามารถเลือกสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่มีความมั่น
คง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัทเองมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อเป็น
การสร้างอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

		 2. ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
		 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออก
สินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะสั้นประมาณ 1 – 3 เดือน รายการค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา บริษัทป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะ
เกิดขึ้นจากการซื้อและขายโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและของคู่ค้า นโยบายปัจจุบันที่
กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารซึง่ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ นเกีย่ วกับการทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ
ร้อยละ 50 ของยอดหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ โดยสัญญาดังกล่าวจะทำกับธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารหลักที่ให้กู้ยืมแก่
บริษัทเท่านั้น และบริษัทไม่มีการทำรายการค้าเครื่องมือทางการเงินที่เป็นการเก็งกำไร
		 - ความเสี่ยงจากสินเชื่อ บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสำคัญ บริษัทได้ทำสัญญาเกี่ยวกับ
ตราสารอนุพันธ์และฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก website ของบริษัท (www.thaistanley.com) ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี
ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

1. บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
2. กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล

จำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)
22.95
22.29

สัดส่วน
การถือหุ้น
29.95%
29.08%

5.2 การจัดการ		
(1 ) การจัดการ
		 1.1 โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 						
		 ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงาน
ภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่เรือ่ งต่อไปนีซ้ งึ่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
		 1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น					
		 2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
คณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร					
		 กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติแผนงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้		
คณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้					
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎ
หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

1.3 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
		 บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ
(16) หลักเกณฑ์ของกรรมการรอิสระ ดังนี้

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
( Charter )
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		
1.2 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 16 คน ดังนี้		
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายชิเกะโอะ ซูซูกิ
ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
ตำแหน่ง กรรมการ
7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการ
8. นางพรดี ลิ้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
9. นายคัทสึมิ คอนโด
ตำแหน่ง กรรมการ
10. นายทาดาชิ โคจิ
ตำแหน่ง กรรมการ
11. นายคะซึโทชิ อีโนะ
ตำแหน่ง กรรมการ
12. นายโทชิโอะ มาสุดะ
ตำแหน่ง กรรมการ
13. นายโทรุ ทานาเบะ
ตำแหนง กรรมการ
14. นายเกียรติ ชินโน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และ
		
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

-

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผูม้ อี ำนาจควบคุมบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นีล้ กั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3%
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม และนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ห รื อ ผู้ มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริหารทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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1.4 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ
		
1. คณะกรรมการบริษัท 		
จำนวน 16 ท่าน		
			
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

5 ท่าน มีการประชุมรวม 47 ครั้ง
ได้แก่						
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ตำแหน่ง กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

3. คณะกรรมการบริหาร		
จำนวน
		 1.5 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน
			
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ		
			
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
			
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
			
4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ
			
5. นายชินอิจิโร โคจิมา		
เลขานุการบริษัท		
			

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
6
5
6

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

รายชื่อ
1. นายเกียรติ ชินโน
2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน		
มีการประชุมรวม 6 ครั้ง
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
2 (TV Conference)
1 (TV Conference)
4 (TV Conference = 3)
2 (TV Conference)
2 (TV Conference)
5
5
5

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม              รายชื่อ
5
9. นายคัทสึมิ คอนโด **
5
10. นายทาดาชิ โคจิ **
5
11. นายคะซึโทชิ อีโนะ **
5
12. นายโทชิโอะ มาสุดะ * **
5
13. นายโทรุ ทานาเบะ * **
5
14. นายเกียรติ ชินโน
4
15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
4
16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

งบกำไรขาดทุน

               รายชื่อ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ
5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
8. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล

มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

งบดุล

		

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

			
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ
			
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท
ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

		 1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระทุกท่านของบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ ไม่วา่ จะเป็น
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1.นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

ข้อมูลสารสนเทศ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ในบริษัท ระหว่าง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหาร
59 ปริญญาตรี
0.00
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน ประธาน
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการบริหาร
MEIJI UNIVERSITY,
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย)
JAPAN
พ.ศ.2547- ปัจจุบัน กรรมการ
PT Indonesia Stanley Electric
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ซัมไฮเทคส์
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ลาวสแตนเลย์
พ.ศ.2512 - 2546 ผู้จัดการทั่วไป
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
Sale Department
3

2. นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู 46 ปริญญาตรี
รองประธานกรรมการบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ
และผู้จัดการใหญ่
มหาวิทยาลัย
ส่วนงานบริหาร
หอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา
BUSINESS
ADMINISTRATION
OKLAHOMA CITY
UNIVERSITY,
U.S.A.
DIRECTOR
CERTIFICATION
PROGRAM CLASS
8/2001
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

5.87

บุตร
นายวิทยา 		
ลี้อิสสระนุกูล
นางพรดี
ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

พ.ศ.2530- ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน รองประธาน
กรรมการบริหาร
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน รองประธาน
กรรมการบริหาร
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
กรรมการบริหารและ
ผู้จัดการ ใหญ่
ส่วนงานแม่พิมพ์

56 ประกาศนียบัตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
KAGOSHIMA
NATIONAL
COLLEGE OF
TECHNOLOGY,
JAPAN

0.01
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-

พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานแม่พิมพ์
พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. แปซิฟิค อินดัสเตรีย
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์
บจก. ไดโดสิทธิผล
บจก. ลาวสแตนเลย์
บจก. เวียตนามสแตนเลย์
อิเลคทริค
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
PT Indosnesia Stanley
Electric
บจก. โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
STANLEY ELECTRIC
ENGINEERING INDIA
PVT. LTD.

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

งบดุล

4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ
50 ปริญญาตรี
กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
สาขาวิศวกรรม
ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
เครื่องกล,
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
มูซาชิ

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ในบริษัท ระหว่าง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหาร
พ.ศ.2540 – 2547 Team Manager บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

48 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
สาขาการบริหาร
การดำเนินงาน
มหาวิทยาลัย
เดรกเซลฟิลาเดเฟีย
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2.82

บุตร
นายวิทยา
ลี้อิสสระนุกูล
นางพรดี
ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน ประธาน
กรรมการบริหาร
พ.ศ.2536 - 2550 รองประธาน
กรรมการบริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการ
พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)

บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โตเอ อิโนแอค
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ไดโด สิทธิผล

ข้อมูลสารสนเทศ

6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
กรรมการ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ัดการ บจก. สิทธิผล 1919
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เอเชี่ยนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน รองประธาน
บจก. ไดโด สิทธิผล
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซ่งง่วนฮง
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน ประธาน
บจก. คลีนิครถเครื่อง
พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เดอะสตูดิโอ โปรโมชั่น
พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน ประธาน
บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

บุตร
นายวิทยา
ลี้อิสสระนุกูล
นางพรดี
ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

งบกระแสเงินสด

4.19

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

49 ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
- การค้า
สาขาวิชาการตลาด
อุตสาหกรรม
NANZAN
UNIVERSITY,
JAPAN

งบกำไรขาดทุน

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน

สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ในบริษัท ระหว่าง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหาร
7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 42 ปริญญาตรี
2.82 บุตร
พ.ศ.2523 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการ
คณะพาณิชยศาสตร์
นายวิทยา พ.ศ.2528 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เซ่งง่วนฮง
และการบัญชี
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919
สาขาพาณิชยศาสตร์
นางพรดี
พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แปซิฟิค อันดัสตรียส์
จุฬาลงกรณ์
ลี้อิสสระนุกูล
(ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัย
พี่น้อง
พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์
นายอภิชาต
(ประเทศไทย) จำกัด
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. โสภา-กนก
นายทนง
อินเตอร์เนชั่นแนล
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ไดโด สิทธิผล
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
8. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

73 ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

9. นายคัทสึมิ คอนโด
กรรมการ

57 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
โคมาซาว่า

5.86

คู่สมรส
นายวิทยา
ลี้อิสสระนุกูล
มารดา
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

-

-

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสารสนเทศ

พ.ศ.2517 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. สิทธิผล 1919
พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอส. เค. อุตสาหกรรมยาง

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน
มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน
มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน
มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2546 - 2549 กรรมการบริหาร
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บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. สแตนเลย์นีงาตะ
บจก. ไอไอสแตนเลย์
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริคฮังการี
บจก. เทียนจินสแตนเลย์
อิเลคทริค
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค
จีเอ็มบีเอช
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก

อายุ

คุณวุฒิทาง

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การถือหุ้น ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ในบริษัท ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
พ.ศ.2523 - 2529 ผู้ช่วยผู้จัดการ

พ.ศ.2528 - 2535
พ.ศ.2535 - 2543
พ.ศ.2543 - 2547
พ.ศ.2547 - 2548

12. นายโทชิโอะ มาสุดะ

51 ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
อิเลคโทนิค
มหาวิทยาลัยโตไค

-

-

พ.ศ.2523 - 2528
พ.ศ.2528 - 2545 ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตโคมไฟ
พ.ศ.2545 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป
โรงงานฮิโรชิมา
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
โรงงานฮาดาโนะ
พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ

ฝ่ายบัญชี
เลขานุการ
เลขานุการ
ผู้จัดการแผนก

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
บจก. ไอ ไอ สแตนเลย์ จำกัด
Business Control Section
ฝ่ายบัญชี บจก.
สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

-

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

-

งบกระแสเงินสด

48 ปริญญาตรี,
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนิฮอน
ประเทศญี่ปุ่น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

11.นายคะซึโทชิ อีโนะ
กรรมการ

Bulb Designing Department
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ. 2529 - 2534 ผู้จัดการแผนก
Bulb Designing Department
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ.2534 - 2544 ผู้จัดการฝ่าย
Automotive Equipment,
Engineering Department
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ.2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ PT Indosnesia Stanley
Electric
พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั Division Manager บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
(Hamamatsu Works)
พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั Division Manager 2W Business
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

งบกำไรขาดทุน

61 ปริญญาตรี
FACULTY OF
SCIENCE AND
ENGINEERING,
MECHANICAL
ENGINEERING
มหาวิทยาลัย เมเซอิ,
ประเทศญี่ปุ่น

งบดุล

10. นายทาดาชิ โคจิ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ-สกุล

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

13. นายโทรุ ทานาเบะ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ในบริษัท ระหว่าง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหาร
50 ปริญญาตรี
พ.ศ.2524 - 2530
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2530 - 2537 นักวิจัย
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ฝ่ายวิจัยและ
มหาวิทยาลัยโฮเซ
พัฒนา 2
พ.ศ.2537 - 2543 ผู้จัดการแผนก
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ฝ่ายออกแบบ
พ.ศ.2543 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ฝ่ายวิศวะยานยนต์
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
โรงงานชิ้นส่วน
ผสมผสาน
(Integrated
Components
Plant)
พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

14. นายเกียรติ ชินโน
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

80 ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยี
โยโกฮามา
ประเทศญี่ปุ่น

-

15. นายกฤษดา
วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

59 ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น
DIRECTOR
CERTIFICATION
PROGRAM CLASS
7/2002
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

-

-

พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2517 - 2547 รองประธานบริษัท

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

งบดุล

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลสารสนเทศ
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-

พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน อธิการบดี
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2541 - 2546 กรรมการ
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
พ.ศ.2518 - 2550 อาจารย์ประจำ
ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. โคล่อน อินดัสตรี้
บจก. มูราโมโต้
บจก. เอ็น เอ็น ที คอนซัลดิ้ง
บจก. โชจิทสึ (ประเทศไทย)
บจก. นิจิเมน(ประเทศไทย) *
(*บริษัท นิจิเมน (ประเทศไทย)
จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า
ส่งออก พลาสติก เคมีภัณฑ์
ฯลฯ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท โชจิทสึ (ประเทศไทย)
จำกัด)
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บริษัท แวสท์ เทคนิคัล
เอนจิเนียริ่ง
คอนซัลแทนต์ จำกัด
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ข้อมูลสารสนเทศ

( 2 ). การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
		 ให้ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ กรรมการจากผู้ถอื หุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุน้ 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้		
		 การพิจารณาคัดเลือกผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนือ่ งจากบริษทั ยังไม่ได้จดั ตัง้
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
ส่วนงานการตลาด
พ.ศ.2528 - 2543 ผู้จัดการ Personnel บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
Management
Department

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

-

งบกระแสเงินสด

46 ปริญญาตรี
THE FACULTY 0F
ECONOMICS,
JOSAI UNIVERSITY,
JAPAN

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ในบริษัท ระหว่าง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหาร
61 MASTER OF
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
BUSINESS
กรรมการตรวจสอบ
ADMINISTRATION
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
(QUANTITATIVE
ประธานกรรมการ เทคโนโลยี จำกัด
ANALYSIS &
ตรวจสอบ
FINANCIAL)
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บลจ.ยูไนเต็ล
UNIVERSITY
กรรมการตรวจสอบ
OF WISCONSIN
พ.ศ.2534 - 2543 กรรมการและ
บลจ.หลักทรัพย์กรุงเทพธนาทร
(MADISON
กรรมการ
CAMPUS)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ปริญญาโท
พ.ศ.2541 - 2545 กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิศวกรรมโยธา
พ.ศ.2541 กรรมการและ
สมาคมบริษัทเงินทุน
UNIVERSITY OF
มี.ค.2547
เลขานุการ
WISCONSIN AT
พ.ศ.2543 - 2545 กรรมการ
บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
MADISON , USA
(ประเทศไทย)
ปริญญาตรี วิศวกรรม
พ.ศ.2543 กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงเทพธนาทร
(โยธาโครงสร้าง)
มี.ค.2547
จุฬาลงกรณ์มหา
พ.ศ.2543 กรรมการ
บล. บีฟิท
วิทยาลัย
มี.ค.2547
DIRECTOR
พ.ศ.2544 กรรมการ
บจก. ตะวันนาโฮเทล
CERTIFICATION
มี.ค.2547
PROGRAM CLASS
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่
3/2000
กรรมการตรวจสอบ,
สมาคมส่งเสริม
กรรมการสรรหาและ
สถาบันกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
บริษัทไทย(IOD)

งบกำไรขาดทุน

17.นายชินอิชิโร โคจิมา
ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน
การตลาด

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

งบดุล

16. นายโชคชัย
ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจาก
ฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และมิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
( 3 ) ค่าตอบแทนกรรมการ
		 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
			 ก. ค่าตอบแทนกรรมการรวม 18 ราย รวม 3.220 ล้านบาท โดยกำหนดในรูปค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ย
ประชุม (เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุม) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นดังนี้
รายชื่อ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
4. นายชิเกโอะ ซูซูกิ
5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
8. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
9. นายคัทสึมิ คอนโด

		

ค่าตอบแทนกรรมการ
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
195,000 บาท

รายชื่อ
10. นายทาดาชิ โคจิ
11. นายคะซึโทชิ อีโนะ
12. นายโทชิโอะ มาสุดะ **
13. นายโทรุ ทานาเบะ **
14. นายเกียรติ ชินโน
15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
17. นายคาโอรุ คุราโมโตะ *
18. นายฮิเดนาริ ยามาซากิ *

ค่าตอบแทนกรรมการ
185,000 บาท
205,000 บาท
165,000 บาท
160,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
205,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี
** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม 5 ราย รวม 35.27 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน,

		
โบนัส
		 ค. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ราย รวม 0.565 ล้านบาท โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม) รายละเอียดเป็นดังนี้
                  รายชื่อ
1. นายเกียรติ ชินโน
2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

        ประเภทค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนเงินค่าตอบแทน
270,000 บาท
145,000 บาท
150,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น
			
- ไม่มี –
( 4 ). การกำกับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความโปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการ
ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือ
ปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
74 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ ผู้บริหารอย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฏหมายและ จริยธรรมที่ดีตลอดจนการจัดการ
ความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญานเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
		 คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ ฉบับเดิม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจะจัดพิมพ์เป็นคู่มือเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือ
ปฏิบัติ ต่อไป
		 ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ แบ่งเป็น
5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders )
		 บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดำเนินการเพือ่ รักษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั อย่างเท่าเทียมกันตามทีก่ ฏหมายกำหนด
บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการ ซือ้ ขาย โอนหลักทรัพย์ทตี่ นถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
การแสดงความคิดเป็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯนอกจากนั้นยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้นดังนี้
1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น
ดำเนินการให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ให้ครบถ้วน
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีก
ช่องทางหนึง่ ซึง่ การเผยแพดังกล่าวได้รวมข้อมูลอืน่ ๆ เกีย่ วข้องกับ บริษทั เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผูถ้ อื หุน้ นโยบายการบริหาร
ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และ ข้อมูล ที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่น ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการจัดส่งเอกสาร
1.2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ
บริ ษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งน้ อ ย 14 วั น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี
รายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว
ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
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ข้อมูลสารสนเทศ
นอกจากนั้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย
บริษัทฯ ได้จัดรถรับ- ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในการใช้สิทธิออกเสียง
ได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่
และวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม
ด้วย ดังนี้
		 - คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
		 - ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามและนักกฏหมายจาก
		 - นักกฏหมายจากบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
		 - ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
		 - ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในการประชุมผูถ้ อื หุน้ กรรมการทุกคน
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม
1.4 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท เสนอชื่อกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคล
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)
		 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้ดำเนินการดังนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดมาตราการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้ กำหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
นำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนและกำหนดห้ามพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน ผูบ้ ริหาร และ
กรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน
และ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
บริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำนวนหุ้นของบริษัท ที่ตนมีอยู่ให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
2.3 สำหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีป่ ระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ระบุเอกสาร หลักฐาน รวมทัง้ คำแนะนำขัน้ ตอนในการมอบฉันทะให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเพือ่ สามารถ
จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
2.4 บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมภายหลังจากได้เริม่ ประชุมแล้วมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น
2.5 การบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้
ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แกผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
76 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 77

งบกำไรขาดทุน

พนักงานบริษัท
		 บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือได้ว่าพนักงาน
ทัง้ หลายเป็นทรัพยากรทีส่ ำคัญและมีคณ
ุ ค่าต่อบริษทั เป็นอย่างยิง่ บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแล เรือ่ งความปลอดภัย
สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรงงานไทยกฏหมายและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท ฯ พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการทำงานให้กับ
พนักงานตามความเหมาะสมและจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. บริษทั ฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษทั ฯ ระเบียบปฏิบตั งิ าน รวมถึง
ผลปฏิบัติงานในส่วนของความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังได้จัดตั้ง
ทีมงาน TOP GUN ของบริษทั เองและส่งไปฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีมเี หตุการณ์ฉกุ เฉิน มิใช่เฉพาะในบริษทั

งบดุล

ลูกค้าผู้ขาย
		 คือคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ที่ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการ ดำเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฏหมาย และ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับ
คู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วม
ประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการ
		 แจ้ ง ผลดำเนิ น งานรายไตรมาส หรื อ กรณี ลู ก ค้ า ผู้ ข าย ก็ มี ก ารจั ด ประชุ ม supplier meeting โดยฝ่ า ยจั ด ซื้ อ
กรณี เ จ้ า หนี้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง จะจั ด ประชุ ม แยกโดยเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย และเจ้ า หน้ า ที่
ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders)
		 บริษทั ฯ รับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผูซ้ อื้ ลูกค้าผูข้ าย พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ และหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องและ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฏหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
ลูกค้า
		 เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ นั้น หมายถึงลูกค้า
ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมถึงลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของบริษัท จริงๆ ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้
ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้าน คุณภาพ,
ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน การปฏิบัติ - การตรวจสอบ
ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความ
มั่นใจที่จะ ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า
		 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั หน่วยงานรับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับสินค้า ให้คำปรึกษา
และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
2.6 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
เท่านั้น แต่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นด้วย
		 เดือน มิถุนายน 2551 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001- 2003 จากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
		 ในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 เดือน พฤษภาคม 2551
		 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
		
( The Best Performance Company of Safety, Occupational Health and Workplace Environment Award )
		
จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5
		 - ใบประกาศเกียรติคุณ นายจ้างดีเด่น จังหวัดปทุมธานี
- ใบประกาศเกียรติคณ
ุ นายจ้างดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัด
ปทุมธานี
		 เดือน สิงหาคม 2551
		 - ได้รับโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมง อุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
		 เดือน กันยายน 2551
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ( An Outstanding Establishment
for Labour Relations and Welfare Award ) ประจำปี 2551จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
		 ผู้ถือหุ้น
			
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฏหมายกำหนด
กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จ
		 สังคมและชุมชนท้องถิ่น
			
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยได้กำหนดคุณค่าไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
“ให้รักธรรมชาติและมนุษยชาติ และสร้างความรู้สึกที่ดี ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจคนรอบข้างและรักษาสิ่งแวดล้อม”
บริษทั ฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพือ่ ดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ตา่ งๆ ในนาม มูลนิธสิ แตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุป
กิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งกิจกรรมหลักที่มูลนิธิดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่
1. การให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียน ในปี 2551 ได้มอบทุนการศึกษาเป็นเงินรวม 1,130,000.- บาท
แก่นักเรียน 1,244 คน ใน 33 โรงเรียน
1.2 การให้ทุนแก่นักเรียนแบบต่อเนื่องระยะยาวกล่าวคือสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ได้แก่ ค่าเทอม ค่าหนังสือ
ค่าเครื่องแบบเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน โดยเริ่มสนับสนุนแก่นักเรียนตั้งแต่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จนจบ
ปริ ญ ญาตรี โดยแต่ ล ะปี จ ะรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ในโครงการทุ ก ปี ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ ท ำต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ปี 2544
และมีนักเรียนในโครงการแล้ว 23 คน กำลังศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษา 5 คน และจะพิ่มขึ้นทุกปี ตามจำนวน
นักเรียนที่รับเพิ่มในปี 2551 ได้ช่วยเหลือสนับสนุนแก่นักเรียนดังกล่าว รวมเป็นเงิน 866,339.- บาท
1.3 สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการจัดซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน ต่างๆ ทุกปี
ปี 2551 ได้ สนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษาเป็นเงิน 869,560.- บาท
78 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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งบดุล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency)
		 บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานดังนี้
นโยบายการให้ข้อมูล
		 - การเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฏหมาย,
ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 - การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
		 - การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ ภายใต้
กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 - การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่
เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
		 - การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct )
การสื่อสาร
		 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่
สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือ
บุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
		 ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ( http://www.thaistanley.com) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ซึง่ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลทัว่ ไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าทีห่ รือผู้

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

		 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัท ได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 : 2004 และ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
		 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ และ ถือปฏิบัติ เพื่อ
ดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม เป็นไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

1.4 การสนับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และ นวัตกรรม โดยได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ในปี 2551 ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวรวมเป็นเงิน 257,000.- บาท
2. สนับสนุนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่จัดโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา อย่างสม่ำเสมอทุกปี นอกจากนั้นยังได้สมัคร
สมาชิกหนังสือ ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
แก่เยาวชน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำกับ
ดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 581 5462 ต่อ 164 หรือ info@stanley.co.th
มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร
		 บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซด์ของบริษัท
		 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมนักวิเคราะห์
ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ
ลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล
		 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.stanley.co.th )
		 วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแล
		 - นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย นโยบายในการให้ข้อมูล ช่องทางการสื่อสารกับบริษัท
			
ผู้ให้ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ รูปแบบการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
		 - ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผล
		 - ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น
		 - ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม
		 - รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน
			
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities)
โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบไปด้วยผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ และประสบการณ์การทำงานทีเ่ หมาะสมกับบริษทั
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 16 คน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director ) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร ( Non-Executive Director ) รวมทัง้ กรรมการทีเ่ ป็นอิสระและกรรมการจากภายนอก
อื่น จำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 69 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระหรือกรรมการจาก
ภายนอกจำนวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนยังไม่ถึง 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด ตามที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 กำหนด และจะปรับจำนวนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
		 กรรมการทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ทจี่ ำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษทั และเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
		 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
		 ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
จึงกำหนดให้ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจน ปัจจุบัน แต่เนื่องจากประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้เสียชีวิตลงและปัจจุบันบริษัท ฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ
80 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
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วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
		 คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ขี นาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยูใ่ นกลุม่ อุตสหกรรม
เดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบ
และ ผลปฏิบตั งิ านของแต่ละคน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติม
แบบ 56-1 )
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 - คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม
โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทราบแก่คณะกรรมการในการประชุคณะกรรมการ
		 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการอบรมแก่ผู้บริหาร ในทุกระดับ โดยจัดให้มีการอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน
อย่างสม่ำเสมอ และในปี 2551 ที่ผ่านมาได้จัดโครงการอบรมพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
		 - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Management Development Program จัดสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน
จำนวน 55 ท่าน เป็นหลักสูตรอบรมต่อเนื่องจำนวน 93 ชั่วโมง โดยมอบหมายให้คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการอบรม ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 3 ที่บริษัท จัดให้มีการอบรมดังกล่าว
		 - จัดอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงให้แก่ กรรมการ,
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 51 ท่าน (ทั้งพนักงานคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยจัดล่ามมาแปลในการ
อบรมรวมทัง้ จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยและญีป่ นุ่ ) เพือ่ ให้รบั ทราบข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ที่ออกใหม่ โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายที่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยง
		 - ได้จัดส่งหัวหน้างานในส่วนงานตรวจสอบภายใน และ นักลงทุนสัมพันธ์ ไปศึกษางานที่ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของบริษัทในต่างประเทศและนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้เทียบเท่า
มาตรฐานของต่างประเทศ
คณะกรรมการชุดย่อย
		 บริษัทกำหนดคณะอนุกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึง่ 1 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำหน้าทีใ่ นการ
สอบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้กำหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แก้ไขหน้าที่
ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว
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รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-

งบดุล

-

		

2.
-

การประชุมคณะกรรมการ
		 การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ กรรมการทุกคนมีหน้าทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และ วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
มีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า
เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference เพื่อให้กรรมการที่อยู่
ต่างประเทศและติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาได้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
		 ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกัน
กำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใด
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงให้ประธานกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
		 ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ คือ นางสุดใจ ศรีเฟือ่ งฟุง้ เพือ่ ทำหน้าทีด่ แู ลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ในการปฎิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำรายงานอื่นๆ ให้ ครบถ้วนและจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ในปีบัญชี 2551 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้
จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ประวัติบริษัท
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สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

-

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการตรวจ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และ
อาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ ต้องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในรอบปี 2551 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง
โดย 5 ครั้ง มี ผู้บริหาร ,หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย และ 1 ครั้ง
ประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลดำเนินงาน, การเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานประจำของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
อำนาจ , หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษัทและตรวจสอบผล
ดำเนินงานของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นและ
สามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ ในที่ประชุม
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 บริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับว่าด้วยคณะ
กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
1. กลยุทธ์องค์และนโยบายที่สำคัญ
		 คณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระกับสูง สอบ
ทานให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์และ นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ
งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
2. การกำกับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรและอนุมตั นิ โยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ดี พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยจัดทำเป็นคู่มือให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ไว้ใน
ระบบสื่อสารภายใน intranet สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอธิบายให้ทราบในการปฐมนิเทศน์ด้วย
3. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
		 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
		 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุมระบบงานต่างๆ โดยสอบทานและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบในที่ประชุมของฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน
		 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในถึงความเหมาะสมและเพียงพอและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
		 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกัน อย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีรายการเข้าเกณฑ์การขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รายการใดที่
เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรืออนุมัติรายการ
		 ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักการ ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้นฝ่ายจัดการได้รายงาน
สรุปผลของรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง
		 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ฯ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารความเสีย่ งขององค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ซึง่ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย และได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทวนสอบการดำเนินการดังกล่าวและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
		 ซึง่ ในปี 2551 ไม่พบการปฏิบตั งิ านใดทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่างมีนยั สำคัญ คงมีความเสีย่ งปกติในทางธุรกิจ ซึง่ ได้เปิดเผย
การจัดการป้องกันไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ( แบบ 56-1 ) ไว้แล้ว

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในปี 2551 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
คณะกรรมการทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาสำหรับรอบระยะบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2552 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี และได้นำผลประเมิน
ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
7. การรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการทุก
ไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทีจ่ ำเป็นอืน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และ โปร่งใส มีคำอธิบาย และ ตัวเลขสนับสนุน รวมทัง้ แนวโน้มในอนาคต รวมทัง้ การเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำคัญ ผลการปฏิบตั งิ าน
และ เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี รายงานประจำปีของบริษัท ได้รับการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีก่อน
นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและ อนุมัติเพื่อเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
		 คณะกรรมการมีหน้าทีร่ ายงานถึงนโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลบริษทั และ การนำไปปฏิบตั ไิ ว้ในรายงานประจำปีของ
บริษัท
( 5 ).การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 บริษัทจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อใช้ในการยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงการใช้ขอ้ มูลภายใน ทีไ่ ม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษทั และกำหนด
เวลาห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน และกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศ
		 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท และรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
( 6 ). การควบคุมภายใน		
		 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบทานรายงานการปฎิบัติงานจากสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน การสอบทานความคืบหน้าของระบบควบคุมภายในตามที่ได้ให้คำแนะนำในปีที่ผ่านมา สอบทานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สอบทานรายการระหว่างกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
และรายการที่มีการเกี่ยวโยงกันหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนจากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
		 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นว่าการดำเนินงานของ
บริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
เห็นว่าเหมาะสมสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี
		 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด คือ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า
5% ของทุน		

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
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84 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่างกัน

5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค บริษัทจ่าย มูลค่า 10.02 ล้านบาท
ให้จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
มาถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต

เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัทจ่ายให้ มูลค่า 14.95 ล้านบาท
จาการส่งพนักงานของบริษัทไปฝึกงา
นที่ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด

เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

7.ค่าคอมมิชชั่น บริษัทจ่ายให้จากกา มูลค่า 1.35 ล้านบาท
รเป็นตัวแทนติดต่อลูกค้า

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ
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ประวัติบริษัท

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคา
ปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
กันในกลุ่มสแตนเลย์

ข้อมูลสารสนเทศ

4.ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 31.69 ล้านบาท
บริษัทจ่ายให้ในกรณีที่บริษัทให้ออกแ
บบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือทาง
เทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

3. ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่าสิทธิ
มูลค่า 214.00 ล้านบาท
ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ
คือ ยอดขายสินค้าของบริษัท หัก ด้วย
มูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่มสแตนเลย์

งบกระแสเงินสด

มูลค่าขาย 60.02 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็นแ
ยอดคงค้าง 5.93 ล้านบาท หล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์
ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2. การขายสินค้า

งบกำไรขาดทุน

มูลค่ารายการปี 2551
ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
และยอดคงค้าง
ของรายการ
ณ 31 มีนาคม 2552
1. บริษัท สแตนเลย์ 1 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ มูลค่าซื้อ 491.40 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็น
อิเลคทริค จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 29.95
ยอดคงค้าง 55.97 ล้านบาท แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ
นายคัทสึมิ คอนโด
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก

งบดุล

ลักษณะความสัมพันธ์

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

6. รายการระหว่างกัน		
		 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
		 บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการที่ซื้อขายกัน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ข้อที่ 8 หน้าที่ 40 - 43 ว่ารายการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วน
ใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิม่ ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น
คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่าย
อื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
		 1.รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

2. บริษัท ลาว
1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50
การขายสินค้า
สแตนเลย์ จำกัด 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

มูลค่ารายการปี 2551
ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
และยอดคงค้าง
ของรายการ
ณ 31 มีนาคม 2552
มูลค่าขาย 63.38 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 8.23 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. บริษัท เวียตนาม 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ การซื้อสินค้า
สแตนเลย์
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด
อิเลคทริค จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50
2. มีกรรมการร่วมกัน1 ท่านคือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20
การขายสินค้า

มูลค่าซื้อ 15.20 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 1.62 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

4. บริษทั เอเชียน
สแตนเลย์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำกัด

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 67.5
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
2. รายการขายสินค้า
4. ถือหุ้นบริษัท 0.44%

มูลค่าซื้อ 97.56 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 5.58 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

5. PT.Indonesia 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
Stanley Electric บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 60
2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายทาดาชิ โคจิ
2. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. รายการขายสินค้า
3. นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10

มูลค่าซื้อ 0.24 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
ยอดคงค้าง 0.06 ล้านบาท คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

6. Stanley Electric 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
Engineering บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
India PVT Ltd. จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 90
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
นายมาซาฮิโร นากามูระ
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10

มูลค่าซื้อ 0.36 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
ยอดคงค้าง คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลค่าขาย 64.57 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 8.89 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

มูลค่าขาย 2.00 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
ยอดคงค้าง 0.03 ล้านบาท กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

มูลค่าขาย 344.49 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 20.06 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

7. บริษัท ศิริวิทย์ 1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
1. รายการซื้อวัตถุดิบ
สแตนเลย์ จำกัด 2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
2. รายการขายวัตถุดิบ

มูลค่าซื้อ 202.08 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
ยอดคงค้าง 12.61 ล้านบาท คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

8. บริษัท ท๊อป
ไฮเทคส์ จำกัด

มูลค่าซื้อ 1.45 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 0.06 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.9
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

86 รายงานประจำปี 2551 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

มูลค่าขาย 82.18 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 10.22 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน
1.การจ้างชุบชิ้นงาน

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2
10. บริษัท
อีโนเว รัเบอร์
2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่านคือ
(ประเทศไทย)
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
จำกัด (มหาชน)
2. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
3.นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
4.นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลค่าซื้อ 44.94 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 5.81 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

11. บริษัท สิทธิผล 1.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้น
1919 จำกัด
ร้อยละ
3.34
2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
2.นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
3. นางพรดี ลิ้อิสสระนุกูล

1. รายการขายสินค้า

มูลค่าขาย 113.91 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 30.55 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

12. บริษัท ลูแม็กซ์ 1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73
อินดัสทรี้ จำกัด 2.ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 26.31

1. รายการซื้อสินค้า

มูลค่าซื้อ 0.95 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 0.37 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า

มูลค่าขาย 149.51 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 1.63 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

3. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลักษณะรายการระหว่างกันเป็น
ไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็น
แหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุม่ สแตนเลย์ ราคาทีซ่ อื้ ขายเป็นราคาปกติธรุ กิจ และใช้เป็นแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

มูลค่าซื้อ 374.85 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 25.82
การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ล้านบาท
ราคาปกติธุรกิจ

งบกระแสเงินสด

14. บริษัท โชจิทสึ 1.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
(ประเทศไทย)
1. นายเกียรติ ชินโน
จำกัด

มูลค่าซื้อ 0.13 ล้านบาท
ยอดคงค้าง -

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1.มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. รายการซื้อสินค้า
1. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

งบกำไรขาดทุน

13. บริษัท
โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
จำกัด

งบดุล

9. บริษทั ซัมไฮเทคส์ 1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
จำกัด
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มูลค่ารายการปี 2551
ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
และยอดคงค้าง
ของรายการ
ณ 31 มีนาคม 2552
ค่าจ้าง 145.78 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 15.95 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล

ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัท
1. Guangzhou Stanley Electric (China)
2. Stanley Iwaki Factory (Japan)
3. Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)
4. Stanley Tsuruoka Work Ltd. (Japan)

6. Stanley Electric US Inc. (U.S.A)
7. Stanley Electric Hungary KFT. (Hungary)
8. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)
9. Tianjin Stanley Sakata Component (China)
10. II Stanley Co.,Inc (America)

ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2552
0.16 ล้านบาท
0.09 ล้านบาท
1.57 ล้านบาท
0.01 ล้านบาท
0.03 ล้านบาท
0.17 ล้านบาท
5.87 ล้านบาท
0.02 ล้านบาท

การการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2551 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไร
ส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูและของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่ม และราคา
ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบาย
ในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการซือ้ – การขายสินค้าและทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั ประกาศใช้ตงั้ แต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอนื่ ๆ ทีน่ อกเหนือ
ไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2551 มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ

ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

5. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.

มูลค่ารายการปี 2551
มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย 5.40 ล้านบาท
มูลค่าซื้อ 2.38 ล้านบาท
มูลค่าขาย 27.70 ล้านบาท
มูลค่าซื้อ 3.79 ล้านบาท
มูลค่าขาย 1.15 ล้านบาท
มูลค่าซื้อ 0.06 ล้านบาท
มูลค่าขาย มูลค่าซื้อ 45.67 ล้านบาท
มูลค่าขาย มูลค่าซื้อ 1.00 ล้านบาท
มูลค่าขาย 0.28 ล้านบาท
มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย 0.11 ล้านบาท
มูลค่าซื้อ 0.05 ล้านบาท
มูลค่าขาย 1.03 ล้านบาท
มูลค่าซื้อ 27.54 ล้านบาท
มูลค่าขาย มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย 1.87 ล้านบาท
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งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในด้านฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์รวม
		 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,528.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมียอด 7,530.33 ล้านบาท จำนวน 1.59 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.02 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

กำไรสุทธิ
		 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,108.63 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 187.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.46

งบดุล

ค่าใช้จ่ายของบริษัท
		 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในปี 2551 เป็นจำนวน 6,857.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 100.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.45 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 - ต้นทุนขาย 6,249.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของยอดขาย ซึ่งอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 0.85
		 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2551 มียอด 604.34 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 44.39 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 6.84 ซึ่งลดลงจากรายการสำคัญดังนี้
		 - การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 4.40
- ค่ารับรอง คิดเป็นร้อยละ 26.91
		 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 55.75
		 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล 297.86 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 117.07 ล้านบาท เนื่องจากได้รับสิทธิลดอัตราภาษี
เงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 475 ) ซึ่งได้รับสิทธิร้อยละยี่สิบห้า ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามร้อยล้านบาท

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายได้ของบริษัท							
		 ในปี 2550 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 8,200.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 384.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
4.48 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 - รายได้จากการขาย 7,893.74 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 436.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากการ
ส่งออกร้อยละ 12.22 ขายในประเทศลดลงร้อยละ 8.21
		 - รายได้เงินปันผล เพิ่ม 60.55 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มจากการได้รับจาก บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด Vietnam Stanley Electric Company Limited และ PT Indonesia Stanley Electric
		 - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6.6 ล้านบาท
		 - รายได้อื่นๆ ลดลงจากปีที่แล้ว 15.74 ล้านบาท ซึ่งมีรายการสำคัญดังนี้
		 - รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 6.88 ล้านบาท เนื่องมาบริษัทมีเงินฝากเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- รายได้จากการขายเศษซากลดลง 11.75 ล้านบาท
- รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก ลดลง 14.19 ล้านบาท

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

7. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน						
		 ในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม 8,228.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 4.35 เนื่องมาจากภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรายละเอียดของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทมีดังนี้ 				

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ
		 - เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 40.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72
		 - เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วทั้งจำนวน
		 - ลูกหนี้การค้า สุทธิ เพิ่มขึ้น 537.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.20
		 - สินค้าคงเหลือ ลดลง 57.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.07
		 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.1
		 - เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ 35.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.85 จากการบันทึกรับรูส้ ว่ นได้เสียจาก Vietnam
Stanley Electric Company Limited และ Lao Stanley Company Limited
		 - เงินลงทุนระยะยาว สุทธิลดลง 2.54 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั -หลักทรัพย์
เผื่อขาย
		 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 34.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่
หมดมูลค่าออก
		 - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สุทธิ เพิม่ ขึน้ 68.56 ล้านบาท เป็นต้นทุนของโครงการพัฒนาเกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ และ มีการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP
		 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ ลดลง 11.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.58
หนี้สินรวม
		 บริษทั มีหนีส้ นิ รวม 770.09 ล้านบาท ลดลง จากปีกอ่ นทีม่ ยี อด 1,471.73 ล้านบาท จำนวน 401.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
47.67 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 - เจ้าหนี้การค้า ลดลง 431.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.16
		 - เจ้าหนี้อื่น ลดลง 149.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.47
		 - เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีที่แล้วมียอดเป็นลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 0.28 ล้านบาท
		 - ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 156.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.35
		 - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ 53.63 ล้านบาท เนือ่ งจากเป็นงานทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการจัดทำซึง่ ยังไม่สง่ มอบงาน
ให้ลูกค้า
		 - หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 23.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.62
		 - หนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ ลดลง 0.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 เป็นการตัง้ สำรองตาม
กฎหมายแรงงานไทย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เพิ่ ม 700.05 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.55 เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ำไรสุ ท ธิ 1,108.63 ล้ า นบาท
และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 406.11 ล้านบาท และมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 2.54 ล้านบาท
8. งบการเงิน
		 8.1 งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว แสดงที่หน้า 16 - 56
		 8.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 1.82 ล้านบาท
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข. ค่าบริการอื่น ๆ
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ การตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบับ จำนวนเงินรวม
0.24 ล้านบาท, การเป็นทีป่ รึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานสอบบัญชี จำนวนเงินรวม - ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
สาระสนเทศ

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท
พฤษภาคม
2523				
			
สิงหาคม
2527 			
ตุลาคม
2530 			
มีนาคม
2531 เมษายน
2531 พฤศจิกายน 2533 พฤษภาคม
2534 มิถุนายน
2534 พฤศจิกายน 2534 กรกฎาคม
2536 			
กันยายน
2536 			
ตุลาคม
2536 พฤศจิกายน 2536 กันยายน
2537 ตุลาคม
2537 พฤษภาคม
2538 มิถุนายน
2538 กันยายน
2538 พฤศจิกายน 2538 พฤษภาคม
2539 ตุลาคม
2539 กรกฎาคม
2540 มกราคม  
2542 กรกฎาคม
2542 พฤษภาคม
2543 พฤษภาคม
2543 กันยายน
2543 			
มกราคม
2544 พฤษภาคม
2544 			

จัดตง้ั และจดทะเบียน เปน็ บรษิ ทั จ ำกัด โ ดยมีวตั ถปุ ร ะสงค์สำหรับผลติ และจำหน่ายหลอดไฟสำหรับ
ยานยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่างสำหรับ
ยานยนต์และก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์แม่พมิ พ์และ JIG
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 53 ล้านบาท
ลงทุนสำหรับโรงงานแห่งใหม่ คือ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตแม่พิมพ์ และ JIG เสร็จสมบูรณ์
ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์เสร็จสมบูรณ์
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เสร็จสมบูรณ์
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำกัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 247.5 ล้านบาทและได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)”
ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Electro Polymers (PVT.) Limited แห่งปากีสถานในการ
ผลิตหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์
ก่อตั้งมูลนิธิสแตนเลย์ (ประเทศไทย) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ร่วมลงทุนกับบริษทั ซัมไฮเทคส์ จำกัด, บริษทั ศิรวิ ทิ ย์ สแตนเลย์ จำกัด และบริษทั ลูแมกซ์ อินดัสทรีส์
จำกัด
เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง บริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 383.125 ล้านบาท
ก่อสร้างอาคารสวัสดิการสำหรับพนักงานเสร็จสมบูรณ์
ก่อสร้างโรงงานใหม่ สำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์เสร็จสมบูรณ์
เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม
ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ (Molding Plant) เสร็จสมบูรณ์ 		
ก่อสร้างโรงงานผลิตแม่พิมพ์และ JIG ในส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์ และโรงงานผลิตหลอดไฟ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์
ก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ และโรงงานแม่พิมพ์ ในส่วนขยายเสร็จสมบูรณ์
ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย
ได้รบั รางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการเข้าร่วมโครงการ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตาม
มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ QS 9000 ในส่วนโรงงานผลิตหลอดไฟและโคมไฟ
ร่วมทุนกับบริษทั สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ก่อตัง้ บริษทั Stanley Electric Engineering India PVT.
Ltd. (SEI.) ประเทศอินเดีย เพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพตลาดในประเทศอินเดีย
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ข้อมูลสารสนเทศ

-

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

2551
2551

หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

สิงหาคม
กันยายน

งบกระแสเงินสด

-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2551
2551

งบกำไรขาดทุน

พฤษภาคม
มิถุนายน

งบดุล

กรกฎาคม
2547 			
พฤศจิกายน 2547 เมษายน
2548 			
พฤษภาคม
2548 			
มีนาคม
2549 พฤษภาคม
2549 			
กรกฎาคม
2549 			
สิงหาคม
2549 กันยายน
2549 			
มีนาคม  
2550 พฤษภาคม
2550 			
กันยายน
2550 กันยายน
2550 			
พฤษภาคม
2551 -

รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

พฤษภาคม

ร่วมทุนกับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ก่อตั้งบริษัท P.T. Indonesia Stanley Electric
จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพตลาดในประเทศอินโดนีเซีย
ได้รับการรองรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ได้รับรางวัล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET AWARD ประจำปี 2546 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครเพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และอุปกรณ์ส่องสว่าง
สำหรับยานยนต์
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานประจำปี 2547” จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET AWARD ประจำปี 2547 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
รับมอบเกียรติบตั ร “โรงงานสีเขียว” จากสำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการประสานงานประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม
จังหวัดปทุมธานี
ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานประจำปีพ.ศ. 2548 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานประจำปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3		
ได้รับรางวัล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET AWARD ประจำปี 2549 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี
พ.ศ.2549 จากกระทรวงแรงงาน
ก่อสร้างโรงงานโคมไฟที่ 5 สำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์เสร็จสมบูรณ์
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานประจำปี พ.ศ. 2550 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4
ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2 		
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี
พ.ศ. 2550 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ประจำปี 2551 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5
ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ได้ รั บ มอบใบรั บ รองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดั บ สมบู ร ณ์
จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี
พ.ศ. 2551 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

กันยายน
2544 			
กันยายน
2545 กรกฎาคม
2546 			
ตุลาคม
2546 -

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ประวัติบริษัท

GAINING EXPERIENCE
MOVING FORWARD

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกัด (มหาชน)
29/3 หมู1 ถ.บางพูน-รังสิต ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-5462 (10สาย), โทรสาร 0-2581-5397

Thai Stanley Electric Public Company Limited
29/3 Moo 1 Bangpoon-Rungsit Rd., Banklang, Muang, Pathumthanee 12000
Tel. 66-2-581-5462 (10 Lines), Fax 66-2-581-5397
www.thaistanley.com

Be able to recycle

