วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือสแตนเลย์
จุดเด่นในรอบปี

จิตวิญญาณของชาวสแตนเลย์

การเอาชนะแสง

เราต้องมีจิตใจมั่นที่จะ “ท้าทายกับแสง” เพื่อมุ่งสู่อนาคตภายหน้า

สารจาก
คณะกรรม
การบริหาร

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
การค้นหาคุณค่าของแสงอย่างไม่มีสิ้นสุด

เราต้องค้นหาคุณค่าอันไร้ขีดจำกัดของแสงที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารขององค์กรในฐานะผู้ผลิตสินค้า

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์
ของ
ไทยสแตนเลย์
แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเราต้องมุ่งที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้า

ค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนปณิธานของเรา

เราต้องให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนและเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ

คุณค่าของแสงห้าประการ

เราต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมและมนุษยชาติด้วยการค้นหาคุณค่าที่จะได้จากแสงทั้งห้าประการ
CREATING		
การสร้างแสง
RECOGNIZING
การสัมผัสและรับรู้แสง
INFORMING
แสงที่เป็นสื่อกลางข้อมูล
ENERGIZING
การใช้พลังงานแสง
EXPRESSING
การถ่ายทอดอารมณ์ด้วยแสง

แนวทางในการปฏิบัติ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม
ปรับปรุงการผลิต
กิจกรรม
เพื่อสังคม

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

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

1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จุดเด่นในรอบปี
สำหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2553
(พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2552
(พันบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

7,286,367
7,563,319
5,715,725
538,983
1,308,611
957,441

7,893,738
8,264,132
6,249,512
608,121
1,406,499
1,108,632

(7.69)
(8.48)
(8.54)
(11.37)
(6.96)
(13.64)

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,597,894
8,441,498
1,132,906
1,179,659
7,261,839

3,337,916
7,496,467
719,470
737,814
6,758,653

37.75
12.61
57.46
59.89
7.45

บาท
12.50
5.00
94.77

บาท
14.47
5.00
88.20

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ยอดขายสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

2547 2548		2549		2550		2551		2552		2553

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

2547 2548		2549		2550		2551		2552		2553

จุดเด่นในรอบปี

กำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท)

2547 2548		2549		2550		2551		2552		2553

* การเปลี่ยนแปลงราคา PAR จาก 10 บาท เป็น 5 บาท
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการบริหาร
1. สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไป

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

เศรษฐกิจไทยในปี 2552 เข้าสูภ่ าวะถดถอยตัง้ แต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากการลดลง
อย่างรุนแรงของรายได้การส่งออก สืบเนือ่ งมาจากวิกฤติทางการเงินเลห์แมนบราเธอร์ส ส่งผลให้อตั ราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจติดลบอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.8% ถือว่าตกต่ำมากทีส่ ดุ ในรอบ 11 ปี นับตัง้ แต่วกิ ฤติทางการเงินเอเชีย
เมือ่ วิเคราะห์แยกรายไตรมาส จะพบว่าเศรษฐกิจไทยของปี 2552 ถดถอยในไตรมาสทีห่ นึง่ ร้อยละ
7.1, ไตรมาสทีส่ อง ร้อยละ 4.9 และ ไตรมาสทีส่ าม ร้อยละ 2.7 ตามลำดับ และผลจากการฟืน้ ตัวดีขนึ้ ของ
การส่งออกและการบริโภคภายในประเทศในช่วงครึง่ ปีหลัง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 5.8
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 กระทรวงการคลังแถลงการณ์ปรับประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี
2553 จากที่คาดไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 4.5 แต่ทว่าสถานการณ์ทางการเมืองภายใน
ประเทศในปัจจุบันยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้

2. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติทาง
การเงินเลห์แมนบราเธอร์สเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในปี 2552 ลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อยู่ที่ 1,137,269 คัน (ลดลงร้อยละ 18.3 เทียบกับปีที่ผ่านมา) ส่วนยอดการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 999,000 คัน
(ลดลงร้อยละ 28.3 เทียบกับปีที่ผ่านมา) โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขายส่งออกลดลงมากกว่ายอดขาย
ภายในประเทศอย่างมาก
เมื่อวิเคราะห์แยกรายไตรมาส จะพบว่าแนวโน้มการผลิตรถยนต์ไตรมาสที่หนึ่งอยู่ที่ 199,000 คัน
ไตรมาสที่สอง 190,000 คัน ไตรมาสที่สาม 263,000 คัน และไตรมาสที่สี่ 348,000 คัน แสดงให้เห็นถึง
ยอดการผลิตฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง
ยอดขายรถยนต์ปี 2553 คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,418,000 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เทียบกับปีที่ผ่านมา)
ยอดการผลิตคาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,405,000 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 เทียบกับปีที่ผ่านมา)
สำหรับรถจักรยานยนต์ในปี 2552 มีสัดส่วนลดลงน้อยกว่ารถยนต์ โดยที่มียอดขายอยู่ที่ 1,535,000
คัน (ลดลงร้อยละ 9.9 เทียบกับปีที่ผ่านมา) ยอดการผลิตอยู่ที่ 1,631,000 คัน (ลดลงร้อยละ 14.3 เทียบ
กับปีที่ผ่านมา)
สำหรับปี 2553 คาดว่ารถจักรยานยนต์น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 1,680,000 คัน (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 เทียบกับปีที่ผ่านมา)

2

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการบริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

3. การดำเนินงานของบริษัท
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นนี้ ทำให้ปริมาณยอดขายของบริษัทลด
ลงร้อยละ 7.7 เทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 9.46 เทียบกับปีที่ผ่านมา สืบ
เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่านกิจกรรมปฏิรูปการผลิต “SNAP” และกิจกรรมการลดค่า
ใช้จ่ายคงที่ต่างๆ
นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการขจัดความสูญเปล่าของสถานที่ปฏิบัติงาน
แล้ว จากการปรับปรุงคุณภาพโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์นั้น
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า และรางวัลคุณภาพกระบวนการ
ผลิตภายในบริษัท
อีกทั้ง บริษัทฯ จัดเตรียมระบบต่างๆ เพื่อให้ค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลงมือแก้ไขได้อย่างทัน
ท่วงที ผ่านกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการลด
สต็อก และการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

<โครงสร้างยอดขาย>
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มี 3 ประเภท คือ หลอดไฟ โคมไฟ และ แม่พิมพ์
สัดส่วนยอดขายโคมไฟอยู่ที่ร้อยละ 86.47 อีกร้อยละ 13.53 เป็นยอดขายหลอดไฟ และแม่พิมพ์
สำหรับหลอดไฟ นอกจากจะเป็นการขายไปยังตลาดโดยตรง ยังเป็นหลอดไฟสำหรับการประกอบโคมไฟด้วย
สำหรับแม่พิมพ์ ถือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับผลิตชิ้นงานฉีด ที่ใช้สำหรับการประกอบเป็นโคมไฟ

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

3

สารจากคณะกรรมการบริหาร
มูลค่าและสัดส่วนโครงสร้างยอดขายของแต่ละส่วนกิจการประจำปี 2552 เป็นดังนี้

สารจาก
คณะกรรมการ กิจการหลอดไฟ
บริหาร
กิจการโคมไฟ

กิจการแม่พิมพ์และการวิจัย
และพัฒนา
รวม

ปี 2552
(เม.ย. 2552 – มี.ค. 2553)
จำนวน
สัดส่วน
583,676
8.01%
6,300,577
86.47%
402,114
5.52%
7,286,367

100%

หน่วย : พันบาท

ปี 2551
(เม.ย. 2551 – มี.ค. 2552) อัตราเพิ่มลด
จำนวน
สัดส่วน
547,141
6.93%
6.68%
6,847,828
86.75%
-7.99%
498,769
6.32%
-19.38%
7,893,738

100.0%

-7.69%

* กิจการหลอดไฟและกิจการแม่พิมพ์ ไม่รวมยอดการโอนภายใน

<การลงทุน>
การลงทุนในปี 2552 ของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ
แม่พิมพ์และจิ๊ก
อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2552
(เม.ย. 2552 – มี.ค. 2553)
จำนวนเงิน
111.76
2.38
195.06
122.35
1.56
433.11

ปี 2551
(เม.ย. 2551 – มี.ค. 2552) อัตราเพิ่มลด
จำนวนเงิน
100%
3.63
-34.44%
597.04
-67.33%
175.83
-30.42%
13.02
-88.02%
789.52

-45.14%

<การจ้างงาน>
จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2552 เป็นดังต่อไปนี้

พนักงานท้องถิ่น (ชาย)
พนักงานท้องถิ่น (หญิง)
พนักงานคนญี่ปุ่น
รวม

4

หน่วย : คน

จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี
2552
1,377
1,141
30

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2,548

จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี
2551
1,311
1,033
31

2,375

เพิ่มลด
66
108
-1

173

สารจากคณะกรรมการบริหาร

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร

4. แนวโน้มในอนาคต
เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤติทางการเงินเลห์แมนบราเธอร์ส และมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะฟืน้ ตัวดีขนึ้ เฉกเช่น
เดียวนานาประเทศในแถบอาเซียน ทว่ายังคงไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ความมัน่ คงทางการเมืองภายในประเทศได้
การขยายตัวของตลาดกลุม่ ประเทศ BRIC’s เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย เป็นต้น และประเทศ
แถบอาเซียนเป็นทีจ่ บั ตามองอย่างมาก อีกทัง้ กลุม่ ประเทศเหล่านีม้ ตี น้ ทุนค่าแรงทีไ่ ม่สงู มากนัก อาจนำมาซึง่ การล้ม
โครงสร้างด้านราคาขายของกลุม่ ประเทศอืน่ ๆ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่นนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิรูประบบการ
ผลิตที่มุ่งสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้การแข่งขันระดับโลกที่รุนแรงไร้พรมแดนเช่นนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมสติปัญญาของพนักงานทุกคน
และให้แสดงพลังความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่ง
มอบ และขยายธุรกิจให้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างระบบให้เข้มแข็งมากขึ้น
พร้อมทั้ง บริษัทฯ จะบริหารงานให้บริษัทเติบโต และตอบแทนผลประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างช่องทางสื่อสาร
กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชมท้องถิ่น และอื่นๆ) ทุกท่าน
จากนี้ไป บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการข้างต้น และพยายามจัดสรรเงินปันผลให้ดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือ ทั้งด้านคำแนะนำและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย
าย
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

ิ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

1

2

6

4

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

3

7

5

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ				

5. นายยาซุฮิโระ อามาโนะ

2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

6. นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ

3. นายมาซาฮิโร นากามูระ

7. นายโทโมคาซุ วาคายาม่า			

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ผู้จัดการใหญ่

		

ผู้จัดการใหญ่

รองผู้จัดการใหญ่

4. นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการ

คณะกรรมการ
1. นายฮิโรยูกิ
2. นายอภิชาต
3. นายมาซาฮิโร
4. นายโคอิจิ
5. นายทนง
6. นางพิมพ์ใจ
7. นางพรทิพย์
8. นางพรดี

6

นาคาโนะ
ลี้อิสสระนุกูล
นากามูระ
นางาโนะ
ลี้อิสสระนุกูล
เหล่าจินดา
เศรษฐีวรรณ
ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

9. นายคะซึโทชิ
10. นายคัทสึมิ
11. นายโทรุ
12. นายฟุมิโอะ
13. นายมิซึฮิโระ
14. นายเกียรติ
15. นายกฤษดา
16. นายโชคชัย

อีโนะ
คอนโด
ทานาเบะ
โมรินางะ
โยเนะยะ
ชินโน
วิศวธีรานนท์
ตั้งพูลสินธนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ผลิตภัณฑ์ของไทยสแตนเลย์
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการเป็นผูผ้ ลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สอ่ งสว่าง
ยานยนต์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา สู่โรงงานการผลิตที่ประกอบด้วย
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทมี่ เี ทคโนโลยีขนั้ สูง ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตฐานสากล
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมี 3 ชนิด คือ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และ แม่พิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกพัฒนาและผลิตออกสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์
ของ
ไทยสแตนเลย์

กลุ่มสแตนเลย์มีความภาคภูมิใจในการสร้างผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และ โคมไฟ ภายใต้ชื่อ Raybrig
โดยเป็นนวัตกรรมหลอดไฟสำหรับยานยนต์ที่เน้นถึงแสงสว่างและความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานยนต์ มี
คุณภาพได้มาตรฐานระดับโลก และ ชุดโคมไฟ Raybrig ประกอบด้วย Multi Reflector Head Lamp , Back
Lamp และ Rear Fog Lamp ที่เน้นความสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับรถท่ามกลางทัศนวิสัยที่
ไม่ดี โดยสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ Kit Set (ข้อมูลเพิ่มเติม http://WWW.RAYBRIG.gr.jp)

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2552							
ปี 2552 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศ รวมทั้ง
ปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทางตรงต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ผู้ผลิตยานยนต์หลายรายก็ยังคงผลิตรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อกระตุ้นตลาด โดยมีแนวความคิด ที่จะมุ่งมั่น
พั ฒ นาให้ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และบริ ษั ท ก็ มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ อุ ป กรณ์
ส่องสว่างสู่ตลาดยานยนต์โดยตลอด			
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่รถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2552 มีดังนี้		

รถจักรยานยนต์

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

- SUZUKI
- YAMAHA

:
:

SMASH 125 , JELATO 				
MIO 125, SPARK NANO

:

AIR BLADE, CLICK , SCOOPY ,PCX,
WAVE 110 iAT, WAVE 125 i					

HONDA AIR BLADE

HONDA SCOOPY

HONDA WAVE 110 iAT

HONDA WAVE 125i

HONDA PCX

HONDA CLICK

SUZUKI JELATO

SUZUKI SMASH 125

YAMAHA MIO 125

- HONDA

- MAZDA
- NISSAN

:
:

MAZDA 2
MARCH

- TOYOTA

YAMAHA SPARK NANO

MAZDA MAZDA 2
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NISSAN MARCH

TOYOTA VIOS

รถยนต์
:

VIOS

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ในขณะที่ บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นเรื่องการควบคุมผลประกอบการ
โดยใช้หลักการบริหารจัดการ ควบคูก่ บั การพัฒนาทัง้ ด้าน
สินค้าและบุคคลากร โดยในส่วนของคุณภาพสินค้า บริษทั
ยังคงได้รบั รางวัลด้านคุณภาพจากบริษทั ลูกค้า ส่วนการ
พัฒนาบุคคลากร ที่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท
บริษัทได้จัดทำระบบ โครงสร้างบริหารบุคคล (STARS
Plan) เพือ่ ใช้ในการบริหารงานบุคคล ทีป่ ระกอบไปด้วย
ระบบงาน 6 ระบบ คือ ระบบลำดับขั้น ระบบตำแหน่ง
ระบบประเมินผล ระบบหมุนเวียนงาน ระบบค่าจ้าง และ
ระบบพัฒนาบุคคลากร ซึง่ การทำงานต่าง ๆ ดำเนินการ
ภายใต้ปรัชญาทีว่ า่ ยุตธิ รรม เหมาะสม และ ยอมรับได้
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงานโดย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และด้ า นสวั ส ดิ ก าร โดยการ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี และถือ
ได้ ว่ า บริ ษั ท เป็ น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ ไ ม่ มี ส หภาพ
แรงงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจาก
การเลื อ กตั้ ง ของพนั ก งานและส่ ว นที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง
ร่วมกันดำเนินงานเป็นตัวแทนของพนักงานในการแสดง
ความคิดเห็นและหาแนวทางด้านสวัสดิการร่วมกัน โดย
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ พนักงานได้ให้ความ
ร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทด้วย
ดี และไม่มีความขัดแย้งรุนแรง

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน
บริ ษั ท ยั ง คงยึ ด หลั ก การให้ ค วามสำคั ญ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ควบคู่ กั บ การ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ คำนึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง
ภายในบริ ษั ท และต่ อ ชุ ม ชน การใช้ พ ลั ง งานให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้ง
เชิงแก้ไขและป้องกัน
ในปีที่ผ่านมาบริษัทเน้นในเรื่องการลดการใช้ไฟฟ้า
การควบคุมคุณภาพของน้ำที่ออกจากระบบบำบัด และ
การลดสัดส่วนการใช้น้ำบาดาลเพื่อป้องกันการทรุดตัว
ของดิน ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบริษัท
(Green Factory Project) โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วันทำงานสุดท้ายของปี (ภาพประกอบ)
การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานยังเป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของการจัดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา , การเพิ่มเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประะสิทธิ
ภาพ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ , การรณรงค์ไม่ใช้
ถุ ง พลาสติ ก สำหรั บ ร้ า นค้ า ในบริ ษั ท ตลอดจนการจั ด
กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม กิ จ กรรม SEE (Safety แรงงานปลอดภั ย สุ ข ภาพ
อนามัยดี, Environment คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะ
โรคร้อน , Energy คิดก่อนใช้ ใส่ใจพลังงาน)
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กิจกรรมด้านความปลอดภัย
กิจกรรมด้านความปลอดภัย
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในปีที่ผ่านมา บริษัท
เน้นการตรวจประเมินความปลอดภัย โดยการค้นหา
อันตรายแอบแฝง ณ พื้นที่ปฎิบัติงานจริง ซึ่งพนักงานผู้
ปฎิ บั ติ ง านจริ ง เป็ น ผู้ ค้ น หาและแจ้ ง ผ่ า นแบบฟอร์ ม
Hiyarihut เพื่อนำมาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และ
สร้ า งมาตรฐานความปลอดภั ย ในการปฎิ บั ติ ง าน
(Standard Work Sheet) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ทำงาน
สำหรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งจิ ต สำนึ ก ด้ า นความ
ปลอดภัย ยังคงจัดให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อ
เนื่อง ได้แก่ การอบรมด้านความปลอดภัย การซ้อม
อพยพหนีไฟภาคกลางวันและภาคกลางคืน การกระตุ้น
ให้พนักงานเพิ่มความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวตาม
เทศกาล โดยใช้วิธีเสียงตามสาย และการกล่าวย้ำใน
ช่วงเวลาที่พนักงานเดินทางออกจากบริษัท ซึ่งทำให้ไม่
เคยมีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
ถึงแม้ความมุ่งมั่นในกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่
บริษัทดำเนินการอย่างจริงจังตลอดมา ส่งผลให้บริษัท
ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทำงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 – 2552 บริษัทยังคงมีเป้า
หมายด้านความปลอดภัยในเรื่องชั่วโมงการทำงานที่
ปลอดจากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 5 ล้านชั่วโมงและ 10
ล้านชัว่ โมงตามลำดับ

กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรม 5ส
กิจกรรม 5ส
จากนโยบาย 5ส ประจำปี 2552 “ พัฒนาพื้นฐาน
5ส ของบริษัทฯ ให้อยู่ในจิตใจของทุกคน ทำให้ 5ส มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย สร้างสถานที่
ทำงานที่สามารถมองเห็นถึงความปกติและไม่ปกติได้
ทันที โดยการจัดทำมาตรฐาน 5ส พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์
การให้คะแนนในการตรวจพื้นที่ 5ส ให้ชัดเจนและนำไป
ใช้ได้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมาย 5ส มากกว่า 90 คะแนน
โดยเกณฑ์มาตรฐาน
บริษัทได้จัดให้มีการรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมด้าน 5ส
อย่างต่อเนื่อง เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของ
พนักงานทั้งก่อนเวลาการทำงานและก่อนเวลาเลิกงาน
การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงานต่าง ๆ การทำ
Big Cleaning Day ในวันสุดท้ายของการทำงานใน
เดื อ นธั น วาคม ของทุ ก ปี การจั ด นิ ท รรรศการเดื อ น
กิจกรรม 5ส และการตรวจติดตามจากคณะผู้บริหาร
เพื่อให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรม 5 ส
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมปรับปรุงการผลิต
กิจกรรม SNAP
(Stanley New Approach for higher
Productivity)
ในปีที่ผ่านมา กิจกรรมการปรับปรุงการผลิต ได้เพิ่ม
ความเข้มข้นในการดำเนินการมากขึน้ มีการดำเนินการกิจ
กรรมใหม่ๆ เพือ่ รองรับกับสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจมี
ความซบเซาเป็นอย่างมาก กิจกรรมการปรับปรุงการผลิตจึง
ต้องเข้าไปดำเนินการ เพือ่ รองรับกับภาวะการณ์ดงั กล่าว
ประเด็นหลักในการดำเนินการ คือ การเพิ่มความ
เข้มข้นในการประชุมผู้บริหารในห้องสำนักกลยุทธวิธี
เพิ่มผลประกอบการ เปลี่ยนจากการรอสรุปผลประกอบ
การรายเดือนเป็น การวิเคราะห์และควบคุมเป็นราย
สัปดาห์ สรุปค่าใช้จ่ายและการลงทุนรวมถึงยอดขายที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ประเมิ น คาดการณ์
สถานการณ์ ใ นสั ป ดาห์ ปั จ จุ บั น เพื่ อ เลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่
เหมาะสม รวมถึงการประเมินสถานการณ์ในช่วงต่อไป
เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
กิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา
• SNAP Mieruka (Visualize) Patrol เป็นกิจกรรม
ที่ผู้บริหารเข้าไปยังพื้นที่การผลิตติดตามการทำงานของ
พนักงาน รวมทั้งชี้แนะพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานใน
กั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ ลดความสู ญ เปล่ า ในการทำงาน
กิจกรรมนี้ดำเนินการทุกสัปดาห์ หมุนเวียนไปตามพื้นที่
การผลิตต่างๆ

• SNAP web site เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถ
ขยายผลการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จึงได้จัด
ทำ SNAP web site ขึ้นในระบบ Intranet ของบริษัท
เพื่อให้พนักงานสามารถนำตัวอย่างการปรับปรุงจาก
หน่วยงานอื่นไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว

• Supplier SNAP ในปีนี้ บริษัทได้ขยายการดำเนิน
จะเห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการ
กิ จ กรรมการปรั บปรุงการผลิต ไปยัง Supplier ด้วย ปรับปรุงการผลิตเป็นอย่างมาก โดยใช้เป็นเครื่องมือ
บริษัทมีความเชื่อว่า การที่บริษัทจะดำเนินการได้ดีนั้น หลักในการปรับกลยุทธ์การดำเนินการเพื่อรองรับกับ
คู่ค้าต้องมีการดำเนินการที่ดีด้วยเช่นกัน ในปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
มี Supplier เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 บริษัท และจะ
ดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องในปีถัดๆไปด้วย

กิจกรรม
ปรับปรุงการผลิต

• SNAP Trainer Level up นอกจากการอบรมนัก
ปรับปรุง (Player) ทีด่ ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ในครึง่ ปี
หลัง บริษทั ยังได้คดั เลือก Trainer ในสายการผลิตโดยตรง
เข้ามารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปรับปรุงขั้น
ประยุกต์ เพือ่ ให้สอดกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม โดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ ส แตนเลย์ ป ระเทศไทยยั ง คงดำเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสังคมท้องถิ่น แม้ว่าจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจะกระทบต่อผลการดำเนิน
งานของผู้สนับสนุนมูลนิธิ ฯ แต่มูลนิธิยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี กิจกรรมในรอบปี 2552
เป็นดังนี้

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

1. กิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมหลักของมูลนิธิ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา มูลนิธฯิ มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,119 ทุน
มูลค่า 860,000 บาท และ เขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 326 ทุน มูลค่า 270,000 บาท

กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา
กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา มูลนิธิฯ มอบหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชน แก่
กิจกรรม 81 โรงเรียน และ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานี และ เขตจังหวัดนครราชสีมา มูลค่ารวม
เพื่อสังคม 607,663 บาท
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา มูลนิธิฯ
ได้สนับสนุนการแข่งขันประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์
ภายใต้ชื่อ Stanley Science Project Contest no.10
เพื่อส่งเสริมการใช้โครงงาน วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
หนึ่งของการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิสนับสนุน
ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท
กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา
นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ 20
โรงเรียนในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี มูลค่า 300,000 บาท

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
มู ล นิ ธิ ฯ สนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ สมาคมส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ่ น ) (สสท) สำหรั บ การแข่ ง ขั น
หุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน
100,000 บาท
มอบชุดเครื่องเขียน ลาวสแตนเลย์

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2552 ในวัน
มูลนิธิร่วมกับบริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด ได้
มอบชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา แก่ 2 โรงเรียนใน ที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่อง
เขตเวี ย งจั น ทน์ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย มาจากพระราชดำริ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี
พนักงานกลุ่มสแตนเลย์เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
ประชาชนลาว มูลค่า 40,000 บาท

stanley science project contest

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม
เพื่อสังคม
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กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น มูลนิธิฯ ได้มอบถังขยะ แก่ อบต.บ้านกลาง ,
อบต.คูขวาง และ อบต.สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี
จำนวนทั้งสิ้น 70 ใบ

มอบสิ่งของให้วัดพระบาทน้ำพุ
เงินและสิ่งของด้วย และยังได้มอบของใช้จำเป็น ได้แก่
น้ ำ ยาเดทตอล ผงซั ก ฟอก แป้ ง สบู่ ยาสี พั น และ
ข้าวสาร สำหรับเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญา
คนพิการ จ.นนทบุรี มูลค่า 38,776 บาท

3. กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรสาธารณ
กุศลต่าง ๆ มูลนิธิได้กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือดังนี้

มอบกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
มูลนิธฯิ ได้มอบ กล้องถ่ายภาพดิจติ อล จำนวน 2 ชุด
แก่ องค์การแชร์ จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมเผย
กิ จ กรรมมอบของเด็ ก เล่ น สำหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นา แพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
เด็กเล็ก มูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือภาพ และ ของเล่นเสริม มูลค่า 22,980 บาท
ทักษะสำหรับเด็กเล็ก แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ
จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทั้งบริษัท ไทยสแตนเลย์
ทอง อ.ลาดหลุมแก้ว และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดนพ
รัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มูลค่ารวม 30,124 บาท การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสแตนเลย์
ประเทศไทย ดำเนินการมาตลอด และยังคงมุง่ มัน่ ที่
กิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้สมดังเจตนาของการก่อ
และเด็กพิการทางสมอง มูลนิธิฯ ได้มอบ น้ำยาเดท ตัง้ และวิสยั ทัศน์ของชาวสแตนเลย์
กิจกรรม ตอล , ข้ า วสาร ,เครื่ อ งปรุ ง รส , ผ้ า ห่ ม และของใช้
เพื่อสังคม
จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ มูลค่า
99,977 บาท โดยพนักงานกลุ่มสแตนเลย์ร่วมบริจาค
มอบหนังสือภาพ และของเล่น
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ตรวจสอบ
รายงาน
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
งบดุล

งบกำไรขาดทุน

งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติบริษัท

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงาน
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัด
ทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตาม
ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการ
เงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฎิ บั ติ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ รวมทั้ ง มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำคั ญ อย่ า งครบถ้ ว นและเพี ย งพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการ
เงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูก
ต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จำกัด โดยในการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการ
เงินของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฎิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

าย
นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ิ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่
ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้เป็นไป รายงาน
คณะกรรมการ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายเกียรติ ชินโน เป็นประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ และ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนาง
สุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง
สิ้น 10 ครั้ง โดย 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และ 6 ครั้ง
เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครบถ้วนทุกครั้ง มีกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้
1. สอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจำปีกอ่ นนำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยรับฟัง
คำชีแ้ จงจากฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
2. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ
ความเป็ น อิ ส ระ ของฝ่ า ยตรวจสอบภายในและอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่ ง คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และ เหมาะสม
3. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ
ภายในประจำปี 2552 ตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่พบข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบ
ถ้วนและเชื่อถือได้ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบ
ริษัทฯ อย่างเพียงพอ และ เหมาะสม
4. สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ กับธุรกิจของบริษทั และมี
ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำคัญในเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ ข้อกำหนด ดังกล่าว
5. สอบทาน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัท มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสาระ
สำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการ
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอแต่ง
ตั้ง นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 , นางสุวรรณี ภูริปัญโญ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2553 เนือ่ งจากเห็นว่า
- มีมาตรฐานการทำงานทีด่ ี มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอย่างดีตลอดมา
- สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท / ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- ค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่าเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1
เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อ
กำหนดต่างๆรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติ
งานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

								
	(นายเกี

ร
(นายเกียรติ ชินโน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธีราคาทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีที่แนบมานี้ของ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

รายงาน
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือ
ไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการ
เงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำ
เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการ
ดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

21

งบดุล
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบดุลที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบดุลเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

งบดุล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้ ทีถ่ อื ไว้จนครบกำหนด
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น		
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6
7
8
8, 24
9

1,858,789,839
975,579,011
1,190,976,426
90,584,726
419,593,486
62,370,792

1,529,911,350
498,745,505
657,468,323
78,062,412
512,651,722
61,076,982

1,858,789,839
975,579,011
1,190,976,426
90,584,726
419,593,486
62,370,792

1,529,911,350
498,745,505
657,468,323
78,062,412
512,651,722
61,076,982

4,597,894,280

3,337,916,294

4,597,894,280

3,337,916,294

298,878,138
144,219,255
3,031,174,297
345,681,414
23,650,869

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

57,176,689
144,219,255
3,031,174,297
345,681,414
23,650,869

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,843,603,973

4,158,550,434

3,601,902,524

3,905,725,969

รวมสินทรัพย์

8,441,498,253

7,496,466,728

8,199,796,804

7,243,642,263

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

10
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบดุล
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

งบดุลที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบดุลเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

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

24

435,330,914
141,633,374
114,054,926
109,726,795

238,918,105
79,235,221
92,253,572
87,524,655

435,330,914
141,633,374
114,054,926
109,726,795

238,918,105
79,235,221
92,253,572
87,524,655

14

68,022
227,204,365
15,650,068
89,237,312

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

68,022
227,204,365
15,650,068
89,237,312

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

1,132,905,776

719,470,391

1,132,905,776

719,470,391

46,753,113

18,343,294

46,753,113

18,343,294

46,753,113

18,343,294

46,753,113

18,343,294

1,179,658,889

737,813,685

1,179,658,889

737,813,685

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

4,860,000

2,280,000

4,860,000

2,280,000

38,312,500
6,405,016,663
(73,724,799)

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

38,312,500
6,089,590,415
-

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,261,839,364

6,758,653,043

7,020,137,915

6,505,828,578

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

8,441,498,253

7,496,466,728

8,199,796,804

7,243,642,263

24

รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบดุล

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
ภายหลังเกษียณอายุ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		

17
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

23

งบกำไรขาดทุน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน		

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
24

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

7,286,366,678 7,893,737,805 7,286,366,678 7,893,737,805
(5,715,725,346) (6,249,511,709) (5,715,725,346) (6,249,511,709)
1,644,226,096

1,570,641,332

1,644,226,096

18, 24

48,064,248
7,573,500
128,563,259

115,163,277
6,634,455
184,963,641

78,213,425
7,573,500
128,563,259

143,503,046
6,634,455
184,963,641

21

1,754,842,339
(318,714,682)
(195,266,012)
(25,002,073)

1,950,987,469
(361,710,048)
(223,246,429)
(23,164,561)

1,784,991,516
(318,714,682)
(195,266,012)
(25,002,073)

1,979,327,238
(361,710,048)
(223,246,429)
(23,164,561)

1,215,859,572
92,750,960
1,308,610,532
(5,178)

1,342,866,431
63,633,014
1,406,499,445
(2,680)

1,246,008,749
1,246,008,749
(5,178)

1,371,206,200
1,371,206,200
(2,680)

กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

1,308,605,354
(351,164,234)

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

1,246,003,571
(351,164,234)

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

กำไรสุทธิสำหรับปี

957,441,120

1,108,632,155

894,839,337

1,073,338,910

12.50

14.47

11.68

14.01

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิสำหรับปี

19
10

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 					

24

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

1,570,641,332

กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
- เงินปันผลรับ
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ
- อื่นๆ

งบกำไร
ขาดทุน

งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

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

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

16

11

16
10

11

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท
504,250,000
504,250,000
504,250,000
504,250,000

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บาท
383,125,000
383,125,000
383,125,000
383,125,000

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำรอง
ตามกฎหมาย
บาท
38,312,500
38,312,500
38,312,500
38,312,500

2,280,000
2,580,000
4,860,000
4,820,000
(2,540,000)
2,280,000

5,830,685,543

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

6,405,016,663

5,830,685,543
957,441,120
(383,110,000)
-

กำไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

-

-

(73,724,799)

(73,724,799)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
บาท

6,758,653,043

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

7,261,839,364

6,758,653,043
2,580,000
957,441,120
(383,110,000)
(73,724,799)

รวม
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น
จากหลักทรัพย์
เผื่อขาย
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

25

26

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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. 2553

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

16

11

16

11

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

2,280,000

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

4,860,000

2,280,000
2,580,000
-

กำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น
จากหลักทรัพย์
เผื่อขาย
บาท

38,312,500

38,312,500
-

38,312,500

38,312,500
-

สำรอง
ตามกฎหมาย
บาท

5,577,861,078

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

6,089,590,415

5,577,861,078
894,839,337
(383,110,000)

กำไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

6,505,828,578

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

7,020,137,915

6,505,828,578
2,580,000
894,839,337
(383,110,000)

รวม
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
รายการปรับปรุงกำไรสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้สำหรับปี
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าตัดจำหน่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยรับ
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- รายได้เงินปันผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาว
- กำไรสุทธิจากการขายอุปกรณ์
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สำรองค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและค่าเผือ่ มูลค่าสุทธิ
ของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สำรองเงินค่าตอบแทนพนักงานภาย
หลังเกษียณอายุ
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

หมายเหตุ

งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
1,308,605,354

12
13
10
10
11
13

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

1,406,496,765 1,246,003,571

1,371,203,520

761,425,375
75,896,295
5,178
(23,718,260)
(92,750,960)

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

761,425,375
75,896,295
5,178
(23,718,260)
-

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

(48,064,248)
(1,528,347)
8,038,374

(115,163,277)
(2,072,023)
2

(30,149,177)
(48,064,248)
(1,528,347)
8,038,374

(28,339,769)
(115,163,277)
(2,072,023)
2

361,236
-

4,848,649
(353,046)

361,236
-

4,848,649
(353,046)

28,409,819
107,871

(681,496)
4,616,151

28,409,819
107,871

(681,496)
4,616,151

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

2,016,787,687
(533,508,103)
(12,522,314)
92,697,000
504,410
(5,249,068)
196,412,809
62,398,153
24,478,779
22,202,140
(39,023,974)
13,312,909

2,066,102,530 2,016,787,687
443,974,015 (533,508,103)
59,474,461 (12,522,314)
52,583,612
92,697,000
1,241,387
504,410
11,076,824
(5,249,068)
(240,422,030) 196,412,809
(155,844,370)
62,398,153
(53,650,951)
24,478,779
(10,309,720)
22,202,140
53,634,579 (39,023,974)
(22,308,736)
13,312,909

2,066,102,530
443,974,015
59,474,461
52,583,612
1,241,387
11,076,824
(240,422,030)
(155,844,370)
(53,650,951)
(10,309,720)
53,634,579
(22,308,736)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกไป)

1,838,490,428

2,205,551,601 1,838,490,428

2,205,551,601

งบกระแส
เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

27

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)	
- จ่ายดอกเบี้ย
- รับดอกเบี้ย
- จ่ายภาษีเงินได้

หมายเหตุ

งบกระแส
เงินสด

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

1,838,490,428
(5,178)
18,964,648
(214,871,193)

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

1,838,490,428
(5,178)
18,964,648
(214,871,193)

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

1,642,578,705

1,794,218,665

1,642,578,705

1,794,218,665

(435,790,283)
9,564,556
2,955,392

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

(435,790,283)
9,564,556
2,955,392

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

10
11

30,149,177
48,064,248
(108,630,882)

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

30,149,177
48,064,248
(108,630,882)

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

7

498,745,505

-

498,745,505

-

7

(975,579,011)

(498,745,505)

(975,579,011)

(498,745,505)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
ที่ถือไว้จนครบกำหนด
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
ที่ถือไว้จนครบกำหนด

งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(930,521,298) (1,348,479,099)

(930,521,298) (1,348,479,099)

(383,110,000)

(406,037,113)

(383,110,000)

(406,037,113)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(383,110,000)

(406,037,113)

(383,110,000)

(406,037,113)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

328,947,407
1,529,911,350
(68,918)

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

328,947,407
1,529,911,350
(68,918)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

1,858,789,839

1,529,911,350

1,858,789,839

1,529,911,350

11,953,331

14,630,756

11,953,331

14,630,756

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

16

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

1

ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็นบริษทั มหาชนจำกัด ซึง่ จัดตัง้ และประกอบกิจการ
ในประเทศไทย และมีทอี่ ยูต่ ามทีไ่ ด้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12000 บริษทั เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นเป็นผู้ผลิตหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ และแม่พิมพ์
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1

เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
หมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
เงินลงทุนเผื่อขายที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้อธิบายในนโยบายการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกีย่ วข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนีส้ ิน รวมทัง้ การ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้
จ่ายในรอบระยะเวลาทีเ่ สนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ
ถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารได้จดั ทำตัวเลขประมาณการขึน้ จากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิง่ ทีไ่ ด้กระทำไปใน
ปัจจุบนั อย่างดีทสี่ ดุ แล้ว

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

ตั ว เลขที่ น ำมาแสดงเปรี ย บเที ย บได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ ปรี ย บเที ย บได้ กั บ การแสดงรายการที่
เปลีย่ นแปลงไปในปีปจั จุบนั โดยงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสนิ้ สุดที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้แสดงตาม
แบบจำแนกค่ า ใช้ จ่ า ยตามหน้ า ที่ แ บบหลายขั้ น รวมทั้ ง แสดงค่ า ตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารและต้นทุนทางการเงิน ซึง่ เป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยรูปแบบของงบ
การเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1

เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อ
ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษา
ไทยเป็นหลัก

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชี
มาตรฐานการบัญชีไทยได้ถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหม่โดยประกาศสภาวิชาชีพซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใช้กับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซึ่งได้มีการประกาศโดย
สภาวิชาชีพและ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
และแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุง มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับที่ 54 เดิม)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552)

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยผู้บริหารของ
บริษัทได้ประเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
แม่บทการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่นำเสนอ
มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุงใหม่และมาตรฐานการบัญชีใหม่ซงึ่ ได้มปี ระกาศโดยสภาวิชาชีพและ
จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2555 บริษทั ยังไม่ได้นำมาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันถึงกำหนดมีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 47 เดิม)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและคาดว่ามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ และมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ

2.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบดุลด้วยราคาทุน สำหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพ
คล่องในการเปลี่ยนมือสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.4

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายถึ ง ผลต่ า งระหว่ า งราคาตามบั ญ ชี ข องลู ก หนี้ ก ารค้ า เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
จากลูกหนีก้ ารค้า หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรู้ ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2.5

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้า
คงเหลือคำนวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทางตรง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับ
คืนจากการซือ้ สินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้
สินค้านั้นสำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย
หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

2.6

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่
บริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
รายงานประจำปี 2552
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน และ
ความเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
บัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่า
มูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่บริษัทมีภาระ
ผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วมหรือต้องจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทร่วม
รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่
มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยน
เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2.7

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

เงินลงทุนอื่น
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือ
ไว้จนครบกำหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะ
ลงทุนโดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ
• เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมี
ความสามารถ ถือไว้จนครบกำหนด ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนด
ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุลก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
• เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง
หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่าย
บริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไว้
ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนิน
งานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
• เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงิน
ลงทุนต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทำรายการ
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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2.7

เงินลงทุนอื่น (ต่อ)
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมี
การขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่าผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกนำไป
รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการกำไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หาก
ราคาตามบัญชีของ เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน
ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนในตราสาร
ทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ
หนักของราคาตามบัญชีจากจำนวนที่ถือไว้

2.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสม

หมายเหตุ
ประกอบ
ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ งบการเงิน
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด

จำนวนปี

อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
แม่พิมพ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน
คอมพิวเตอร์

20
10
5 - 10
4
5
5
3
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2.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเข้ามาสู่บริษัทมีมูลค่าสูงกว่าการให้ประโยชน์เดิมของ
สินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตาม
บัญชีและจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาบันทึกสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนโดยตรงในการได้มา
และการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจำหน่าย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึง
ต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่
เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึก
รวมเป็ น ต้ น ทุ น เมื่ อ ได้ ม าซึ่ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ นั้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสำหรั บ การดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้นทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินต้นทุนที่
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและเมื่อประเมินแล้วว่าโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จค่อนข้าง
แน่นอนทั้งในทาง พาณิชย์และเทคโนโลยี ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
ในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การตัดจำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มใช้แบบผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยค่าตัดจำหน่าย
คำนวณตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากแบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 4 ปี
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2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัด
เป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่ง
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ ที่จะกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล
2.11 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และข้อกำหนดพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับ
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและจากเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพโดยบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตาม
กฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กับ
บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินผลประโยชน์พนักงานอันเกิดขึ้นตามข้อ
กำหนดของกฎหมายจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับจำนวนดังกล่าว
2.12 การรับรู้รายได้

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายโดยเป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงิน
คืนและส่วนลด โดยรายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปให้ผู้ซื้อแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำระ
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อเกิดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

35

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้
เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการ
รับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ดังกล่าวได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน
รายการในงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบดุล ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่าง
ประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีการจำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผล
ต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบกำไรขาดทุน
2.14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์
คงค้าง บริษัทมิได้บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายหรือค้างรับสำหรับผลต่างทางบัญชีกับทางภาษีที่เป็นผล
ต่างชั่วคราวในอนาคต ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนได้สะท้อนถึงการได้รับสิทธิพิเศษ
ของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

2.15 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ
บริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
2.16 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนระยะสั้น ที่ถือไว้จนครบกำหนด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนอื่น หนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่
แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการ
แต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ได้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินซึง่ ได้แก่สญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทจะได้รับหรือต้องจ่าย
ชำระเงินตราต่างประเทศในอนาคตตามจำนวนและวันที่ที่ได้ตกลงเป็นการล่วงหน้า ลูกหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กำไรขาดทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเจ้าหนี้
ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่วนเพิ่มหรือ
ส่วนลดที่เท่ากับส่วนแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้
ตกลงเป็นการล่วงหน้าตามสัญญาจะตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญา ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสุทธิในงบดุล
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินซึง่ บริษทั เป็นคูส่ ญ
ั ญาได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 23
2.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัด
ทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่
ต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็น
สินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการบัญชี ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่
บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่
เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญของ
บริษัทมีดังนี้
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่ มี ตั ว ตนของบริ ษั ท โดยส่ ว นใหญ่ อ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล เชิ ง เทคนิ ค ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น และรวมถึ ง การ
พิจารณาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
คำนวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุ
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

4

การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และ
เพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การ
คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5

การนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์ บริษัท
มิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและ
อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.08 ของยอด
ขายรวม (พ.ศ. 2552 ร้อยละ 5.01 ของยอดขายรวม)

6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเช็คที่ยังไม่นำฝาก
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินคลังและตั๋วแลกเงิน

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

2,279,108
39,425,444
29,654,172
1,787,431,115

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

1,858,789,839

1,529,911,350

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ
1.19 ต่อปี (พ.ศ. 2552 อัตราร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 4.44 ต่อปี)

7 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด ประกอบด้วย
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน
3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้
ราคาตามบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
ไถ่ถอนระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

498,745,505
975,579,011
(498,745,505)
975,579,011

498,745,505
498,745,505

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 1.19 ถึงร้อยละ 1.34 ต่อปี
(พ.ศ. 2552 อัตราร้อยละ 1.18 ถึง 1.62 ต่อปี)

8

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 สามารถวิเคราะห์ตามอายุลูกหนี้ที่ค้าง
ชำระได้ดังนี้
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือน

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

934,572,604

514,934,138

82,224,650

74,403,736

254,740,819
1,663,003
1,190,976,426

140,875,744
1,658,441
657,468,323

8,291,859
68,217
90,584,726

2,316,548
1,342,128
78,062,412

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 บริษัทไม่มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

9

สินค้าคงเหลือ สุทธิ
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
งานระหว่างผลิต
สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
- วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
- งานระหว่างผลิต
- สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

142,364,494
207,394,740
39,129,147
44,221,973
433,110,354

166,869,112
298,648,193
44,836,892
15,453,157
525,807,354

(5,872,281)
(6,840,000)
(804,587)
419,593,486

(2,799,178)
(1,051,445)
(9,305,009)
512,651,722

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

39

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

10

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ
บริษัทร่วม
Lao Stanley Company
Limited

ประเภทกิจการ

สัดส่วน
เงินลงทุน จำนวนเงิน
ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
บาท

ผลิตชิ้นส่วน
0.25 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ้นส่วน
8.30 ล้านเหรียญ
Company Limited
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

50 13,630,274

ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
บาท
บาท
บาท
1,174,258 11,823,411

1,000,319

20 285,247,864 28,974,919 298,177,743 27,339,450
298,878,138 30,149,177 310,001,154 28,339,769

ชื่อ
บริษัทร่วม
Lao Stanley Company
Limited

ประเภทกิจการ

สัดส่วน
เงินลงทุน จำนวนเงิน
ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
บาท

ผลิตชิ้นส่วน
0.25 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

Vietnam Stanley Electric ผลิตชิ้นส่วน
8.30 ล้านเหรียญ
Company Limited
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

50

3,132,500

ตามวิธรี าคาทุน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
บาท
บาท
บาท
1,174,258

3,132,500

1,000,319

20 54,044,189 28,974,919 54,044,189 27,339,450
57,176,689 30,149,177 57,176,689 28,339,769

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามารถแสดงได้ดังนี้
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี
ส่วนแบ่งผลกำไร
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2553
บาท
310,001,154
92,750,960
(30,149,177)
(73,724,799)
298,878,138

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

ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2553
บาท
57,176,689
57,176,689

พ.ศ. 2552
บาท
57,176,689
57,176,689

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้มีนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศซึ่งได้แก่ บริษัทร่วม ตามหมายเหตุฯข้อ 2.13 โดยมีการแปลงค่ารายการในงบดุลโดยใช้
อัตราปิดและแปลงค่างบกำไรขาดทุนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี โดยผลต่างจากการ

40

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

10

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
แปลงค่าที่เกิดขึ้นแสดงเป็นรายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในงวดก่อนไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำมา
แสดงเปรียบเทียบ จึงไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังสำหรับรายการดังกล่าว
สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และกำไรสุทธิจากบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการลงทุน สามารถแสดงได้ดงั ต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
Lao Stanley Company Limited
Vietnam Stanley Electric Company Limited

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

11

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
ร้อยละ

สินทรัพย์รวม
บาท

หนี้สินรวม
บาท

รายได้
บาท

กำไรสุทธิ
บาท

14,621,179
359,345,920
373,967,099

5,042,418
74,098,055
79,140,473

36,753,009
468,287,183
505,040,192

2,981,120
89,769,840
92,750,960

50
20

19,785,248
322,876,273
342,661,521

11,370,020
52,680,901
64,050,921

56,450,400
406,828,384
463,278,784

1,916,437
61,716,577
63,633,014

50
20

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 สามารถแสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- บริษทั อืน่
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- บริษทั อืน่
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

เงินลงทุน
ประเภทเผื่อขาย
บาท

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

รวม
บาท

5,040,000
5,040,000

114,688,615
24,490,640
139,179,255

119,728,615
24,490,640
144,219,255

เงินลงทุน
ประเภทเผื่อขาย
บาท

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

รวม
บาท

2,460,000
2,460,000

114,688,615
24,490,640
139,179,255

117,148,615
24,490,640
141,639,255

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

41

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

11

เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษทั อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าเงินลงทุน

ประเภทกิจการ

สัดส่วน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ทุน เงินลงทุน จำนวนเงิน เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
ชำระแล้ว ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท

ผลิตยาง 200 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- เงินลงทุนทัว่ ไป (วิธรี าคาทุน)
บริษทั เอเชียนสแตนเลย์
ผลิตหลอดไฟขนาด
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
เล็กหลอด LED และ
ชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิคส์ 400 ล้านบาท
บริษทั ศิรวิ ทิ ย์ สแตนเลย์ จำกัด

Lumax Industries Limited

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

15.0 60,000,000 22,484,852 60,000,000 56,941,564

1.73 8,793,715

ออกแบบแม่พมิ พ์
ผลิตโคมไฟ
และแม่พมิ พ์

161 ล้านรูปี
อินเดีย

ชุบโลหะบน 104 ล้านบาท
ชิน้ งานพลาสติก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และแม่พมิ พ์ 35.9 ล้านบาท

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

42

180,000
180,000

ผลิตชิน้ ส่วนส่องสว่าง
ยานยนต์ และชิน้ ส่วน 93.5 ล้านรูปี
ประกอบรถยนต์
อินเดีย

Stanley Electric Engineering
India PVT.

บริษัท ท็อป ไฮเทค
(ประเทศไทย) จำกัด

168,000 5,000,000
- (2,540,000)
168,000 2,460,000

15.0 3,000,000 1,093,324 3,000,000 2,201,982

ผลิตแม่พมิ พ์ และ 7.5 ล้านเหรียญ
ชิน้ ส่วนส่องสว่าง ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษทั อืน่
- เงินลงทุนทัว่ ไป (วิธรี าคาทุน)
บริษทั ซัม ไฮเทคส์ จำกัด

2,460,000
2,580,000
5,040,000

ผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์
และชิน้ ส่วนอุปกรณ์
ส่องสว่าง 21 ล้านบาท

PT. Indonesia Stanley Electric

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

0.2

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

110,631 8,793,715

484,546

10.0 33,127,500 22,647,441 33,127,500 53,795,185

10.0 16,263,000
- 16,263,000
(6,495,600)
- (6,495,600)
114,688,615 46,336,248 114,688,615 113,423,277

15.0 19,490,640 1,560,000 19,490,640 1,560,000
13.9

5,000,000
- 5,000,000
24,490,640 1,560,000 24,490,640 1,560,000
144,219,255 48,064,248 141,639,255 115,163,277

12

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
การกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (หมายเหตุฯ ข้อ 19)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

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

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

43,065,895
3,562,521
(70)
2,639,610
(13,699,325)
35,568,631

515,103,835 28,705,367
195,328 13,022,700
(8,801,112)
(9)
8,801,112
311,609,990
(282,284,715) (10,973,241)
544,624,438 30,754,817

493,372,231 99,012,884 393,256,958 1,312,869,690
3,630,000
94,823,331
(4)
(2,864)
(285,529)
9,082,034
654,107,189
- (16,235,766) (32,885,869) (467,927,016)
493,372,231 95,489,148 360,368,225 1,593,587,665

แม่พิมพ์
บาท

รวม
บาท

516,905,316 3,402,292,176
674,291,375
789,525,255
(9,089,588)
8,801,112
(977,438,823)
- (824,005,932)
213,757,868 3,367,523,023

516,905,316 8,513,869,653
- (5,102,776,365)
(8,801,112)
516,905,316 3,402,292,176

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้งและ
ระหว่างการ
อุปกรณ์ ติดตั้งและงาน
ยานพาหนะ
สำนักงาน ระหว่างก่อสร้าง
บาท
บาท
บาท
120,084,187
(77,018,292)
43,065,895

อาคาร
บาท

เครื่องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ในโรงงาน
บาท

493,372,231 222,671,441 691,984,146 4,154,058,266 2,244,426,865 70,367,201
- (123,658,557) (298,727,188) (2,841,188,576) (1,720,521,918) (41,661,834)
(8,801,112)
493,372,231 99,012,884 393,256,958 1,312,869,690
515,103,835 28,705,367

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
ที่ดิน
บาท
บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

43

44

12

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
431,660,596

21,408,217

23,627,706

119,054,114
(95,426,408)

35,568,631
884,750
(28,925)
18,063
(12,814,813)
23,627,706

124,181,575
(88,612,944)
35,568,631

189,001,774 3,031,174,297

189,001,774 9,164,020,248
- (6,132,845,951)

213,757,868 3,367,523,023
277,532,605
433,112,857
(8,036,208)
(302,288,699)
- (761,425,375)
189,001,774 3,031,174,297

213,757,868 9,130,515,525
- (5,762,992,502)
213,757,868 3,367,523,023

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 4,045 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 จำนวน 3,787 ล้านบาท) ซึ่ง
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแม่พิมพ์ที่ต้องมีสำรองไว้ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังใช้งานอยู่

328,463,272 1,346,626,704

605,128,092

ราคาตามบัญชี สุทธิ

85,257,936

605,128,092 235,078,824 692,050,045 4,586,861,013 2,669,086,018 67,760,368
- (149,820,888) (363,586,773) (3,240,234,309) (2,237,425,422) (46,352,151)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

544,624,438 30,754,817
490,941
1,563,000
(6,787,473)
(69,886)
137,189,092
(243,856,402) (10,839,714)
431,660,596 21,408,217

493,372,231 95,489,148 360,368,225 1,593,587,665
111,755,861
1,903,000
475,000
38,507,700
(10)
(6)
(1,149,908)
4,800,000
160,281,544
- (16,934,202) (32,379,947) (444,600,297)
605,128,092 85,257,936 328,463,272 1,346,626,704

แม่พิมพ์
บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
โอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (หมายเหตุฯ ข้อ 19)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

อาคาร
บาท

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้งและ
ระหว่างการ
อุปกรณ์ ติดตั้งและงาน
ยานพาหนะ
สำนักงาน ระหว่างก่อสร้าง
บาท
บาท
บาท

493,372,231 234,879,324 691,863,645 4,752,852,393 2,543,016,937 76,591,552
- (139,390,176) (331,495,420) (3,159,264,728) (1,998,392,499) (45,836,735)
493,372,231 95,489,148 360,368,225 1,593,587,665
544,624,438 30,754,817

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
ที่ดิน
บาท
บาท

เครื่องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ในโรงงาน
บาท

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

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

13

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

การออกแบบ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์
บาท

รวม
บาท

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

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

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

315,226,712
(62,806,201)
252,420,511

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (หมายเหตุฯ ข้อ19)
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

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (หมายเหตุฯ ข้อ19)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

63,485,200
16,202,239
(15,957,888)
63,729,551

257,500,001
92,428,643
(8,038,374)
(59,938,407)
281,951,863

320,985,201
108,630,882
(8,038,374)
(75,896,295)
345,681,414

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

137,559,301
(73,829,750)
63,729,551

394,262,656
(112,310,793)
281,951,863

531,821,957
(186,140,543)
345,681,414

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

	

14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินเดือนค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
อื่น ๆ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

48,433,394
22,343,707
18,460,211

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

89,237,312

76,839,004

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

45

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

15

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จำนวน
หุ้น
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

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

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 76,625,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2552 จำนวน
76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

16 เงินปันผลจ่าย
ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่าย
เงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในอัตรา 5 บาท
ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 383,125,000 บาท โดยมี
หุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 15,000 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่าย
ตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 383,110,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

46

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในอัตรา 5.30
บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 406,112,500 บาท
โดยมีหุ้นจำนวน 14,224 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 75,387 บาท เนื่องจากการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึก
เงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 406,037,113 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

17

สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี
จัดสรรระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

38,312,500
38,312,500

38,312,500
38,312,500

38,312,500
38,312,500

38,312,500
38,312,500

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้

18

รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิต
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก
รายได้ค่าสิทธิ
อื่น ๆ

19

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

60,299,383
23,718,260
21,421,171
10,741,939
12,382,506
128,563,259

101,712,808
43,545,311
10,155,496
11,988,436
17,561,590
184,963,641

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรสุทธิ สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ ข้อ 12)
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุฯ ข้อ 13)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ต้นทุนขาย)

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

94,249,331
3,506,368,967
831,830,543
761,425,375
75,896,295
19,737,943

19,689,280
3,851,853,803
840,745,087
824,005,932
51,580,518
15,888,166

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

47

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

20

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

957,441,120
76,625,000
12.50

1,108,632,155
76,625,000
14.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
894,839,337
76,625,000
11.68

1,073,338,910
76,625,000
14.01

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่นำเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการนำ
เสนอกำไรต่อหุ้นปรับลด

21

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มี
จำนวน 44.74 ล้านบาท โดยรวมอยู่ในต้นทุนขายจำนวน 19.74 ล้านบาท และแยกแสดงรายการในงบ
กำไรขาดทุนจำนวน 25 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 จำนวน 39.05 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายจำนวน
15.89 ล้านบาทและแยกแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนจำนวน 23.16 ล้านบาท)

22 การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับ สิ ทธิ
ประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุน
จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งได้รับสิทธิเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
สำหรับกิจการผลิตแม่พิมพ์และสำหรับกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ (พ.ศ. 2552
จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งได้รับสิทธิเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2541 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 วันที่ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2545 และวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะ
เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เป็นบริษัทได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ง
เสริมการลงทุน
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

22

การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รายได้จากการให้บริการซ่อมแม่พิมพ์
รายได้ค่าบริการที่ได้การรับส่งเสริมการลงทุน

23

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

297,026,626
6,989,340,052
7,286,366,678

671,184,765
7,222,553,040
7,893,737,805

1,739,700

3,250,514

เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศและความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนำ
เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะ
มีเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะสั้นประมาณ 1 ถึง 3 เดือน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนความเสี่ยงจากสิน
เชื่อเกิดจากการขายเชื่อ
บริ ษั ท ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ลดความไม่ แ น่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษัทป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การ
ตั ด สิ น ใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่
สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและของคู่ค้า นโยบายปัจจุบันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น
กำหนดให้บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ ร้อยละ 50 ของยอดหนี้สิน
สุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

บริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นการเก็งกำไร โดยการทำตราสาร
อนุพันธ์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

23

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ก)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ยอดคงเหลือในสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้
พ.ศ. 2553
เงินตราต่างประเทศ
ล้าน

ล้านบาท

พ.ศ. 2552
เงินตราต่างประเทศ
ล้าน

ล้านบาท

สินทรัพย์
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

23.48
2.81

17.01
1.77

หนี้สิน
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินรูปี

8,055
90,113
98,168

6,093
62,368
68,461

314.22
0.71
0.04
-

110,162
23,190
1,804
135,156

185.51
0.34
0.08
0.51

67,808
12,301
3,680
370
84,159

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขสำคัญ

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งได้แก่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหาร
ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายการโดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า มีอายุระหว่าง 1 - 4 เดือน จำนวนเงินที่จะได้รับตามอัตราแลกเปลี่ยนในสัญญามีดังนี้

9 ล้านเยน ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 35.06 บาท ต่อ 100 เยน
(พ.ศ. 2552 จำนวน 320 ล้านเยน ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 37.99 บาท ต่อ 100 เยน)
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

3,155,670

121,582,400

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

23

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบดุลมีดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน)

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

(8,316)

(6,701,344)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคาร
ของบริษัทเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านี้ ณ วันที่ในงบดุล
ข)

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทไม่มีความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อที่มีเป็นสาระสำคัญ นโยบายของบริษัทคือทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
ได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทได้เลือกคู่สัญญาใน
การทำรายการอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดกับสถาบันการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความน่าเชือ่ ถือ

ค)

มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น

24

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัท รวมถึง
บริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติ
ตามบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

ในการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ บริ ษั ท แต่ ล ะรายการ
บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

24

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริค จำกัด ซึ่ง
ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.95 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ่งเป็นผู้
บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค ประกอบ
ด้วยบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริค จำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการซือ้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เป็นการซือ้ วัตถุดบิ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าทีผ่ ลิตจากแหล่ง
ผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพือ่ ลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจาก
ต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิม่ ค่าสิทธิจา่ ยให้แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ เท่ากับร้อยละ 3 ของยอด
ขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น แสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
รายได้จากการขาย
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

รายได้ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (รายได้อื่น)	
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทร่วม
รายได้ค่าสิทธิ (รายได้อื่น)	
บริษัทร่วม
รายได้เงินปันผล
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
รายได้อื่น ๆ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

446,537,244
199,073,817
128,581,610
774,192,671

593,568,858
233,234,759
127,934,745
954,738,362

180,500
76,864
257,364

824,966
121,980
946,946

172,651

396,564

45,242,924
1,261,324
30,149,177
76,653,425

111,221,295
2,201,982
28,339,769
141,763,046

1,437,656
42,069
1,479,725

877,923
306,643
6,874
1,191,440

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ค่าซื้อสินค้าและบริการ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
ค่าสิทธิ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
ค่าวิชาการด้านเทคนิค
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม		
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
ค่านายหน้า
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

525,105,389
228,010,840
13,366,692
766,482,921

594,708,550
247,145,325
14,525,446
856,379,321

187,952,769

214,185,279

46,228,513

26,228,641

4,230,606

22,268,115

19,694,820

23,112,632

2,163,960

1,354,115

ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที่
เกีย่ วข้องกับการซือ้ ขายดังกล่าวข้างต้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดงั นี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2552
บาท

42,019,809
29,143,954
19,420,963
90,584,726

30,392,439
30,553,812
17,116,161
78,062,412

123,320,896
15,333,640
2,978,838
141,633,374

69,422,653
8,194,656
1,617,912
79,235,221

109,726,795

87,524,655

รายงานประจำปี 2552
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หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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ภาระผูกพันที่สำคัญ

(ก)

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าจำนวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 จำนวน 20 ล้านบาท)

(ข)

รายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทั มีภาระผูกพันทีถ่ อื เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจำนวน 65 ล้านบาท
(พ.ศ. 2552 จำนวน 53 ล้านบาท)

26

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้นใน
อัตราหุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 383.13 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งจะจัด
ประชุมในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน
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รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สรุปยอดดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
สรุปรายได้จากการดำเนินงาน

31 มี.ค. 53

31 มี.ค 52

31 มี.ค 51 31 มี.ค 50 31 มี.ค 49

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

7,286,367 7,893,738 8,329,879 7,906,951 8,315,522
5,715,725 6,249,512 6,367,303 6,273,877 6,657,336
957,441 1,108,632 1,296,030 1,151,618 1,066,910
12.50
14.47
16.91
15.03
13.92
12.66
13.04
15.10
13.95
12.45
13.66
17.39
23.16
24.33
27.05
12.01
14.71
18.45
19.08
20.79
*
5.00
5.30
4.85
4.60
*
35.69
33.04
32.27
33.04

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

4,597,894
3,031,174
8,441,498
1,132,906
46,753
7,261,839
383,125
383,125
94.77
76,625
5.00

3,337,916
3,367,523
7,496,467
719,470
18,343
6,758,653
383,125
383,125
88.20
76,625
5.00

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

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

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

* รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
** จำนวนหุ้นใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
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ข้อมูลสารสนเทศ
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
ลำดับที่
1

2

3

4

ข้อมูลสารสนเทศ
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ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน จำนวนที่ลงทุน สัดส่วนการ
(ล้านบาท) หรือหุ้นที่ถือ ลงทุน (%)
USD 500,000 USD 250,000
50

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174
บริษัท เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด
USD 8,300,000 USD 1,660,000
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ (844) – 8 534546 โทรสาร (844) – 8 531337
บริษัท ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
35.9
5 ล้านบาท
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร
หุ้นสามัญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5,000 หุ้น
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย
และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต
โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052
บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
400
60 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
48/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว
600,000 หุ้น
จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและจำหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING
DIODES)
หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค และอุปกรณ์
ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์ 0-2599-1260 โทรสาร 0-2599-1263

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

20

13.9

15

ข้อมูลสารสนเทศ
ลำดับที่
5

6

7

8

ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน จำนวนที่ลงทุน สัดส่วนการ
(ล้านบาท) หรือหุ้นที่ถือ ลงทุน (%)
บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด
104
19.49 ล้านบาท
15
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2
หุ้นสามัญ
60/63 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
156,000 หุ้น
ผลิตและส่งออกอะไหล่รถยนต์, รถจักรยานยนต์,
อะไหล่เครื่องไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทชุบโลหะต่าง ๆ
โทรศัพท์ 0-2529-0928 โทรสาร 0-2529-0931
บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด
40
6 ล้านบาท
15
182 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา
(ชำระแล้ว 3
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
ล้านบาท)
และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่าง ๆ
หุ้นสามัญ
โทรศัพท์ (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414
600,000 หุ้น
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง อินเดีย พีวีที จำกัด
INR
INR
10
เลขที่ 82 ปูวิมารก วาสันต์ วิธาร์
161,000,000 16,100,000
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
10
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์,
ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

2.

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

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท						
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2551 , 2552 , 2553
(งบแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย)

31 มีนาคม
พ.ศ. 2553

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุ้น(หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) *
อัตราการจ่ายปันผล

ข้อมูลสารสนเทศ
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31 มีนาคม
พ.ศ. 2552

(หน่วย:พันบาท)

31 มีนาคม
พ.ศ. 2551

7,286,367
7,563,319
5,715,725
1,570,641
538,983
957,441
12.50
4,597,894
3,031,174
8,441,498
1,132,906
46,753
7,261,839
383,125
383,125
76,625,000
5
94.77

7,893,738
8,264,132
6,249,512
1,644,226
608,121
1,108,632
14.47
3,337,916
3,367,523
7,496,467
719,470
18,343
6,758,653
383,125
383,125
76,625,000
5
88.20

8,329,879
8,669,697
6,303,147
2,026,732
648,726
1,296,030
16.91
3,427,251
3,402,292
7,530,329
1,452,707
19,025
6,058,598
383,125
383,125
76,625,000
5
79.07

12.66
13.66
12.01
0.16
4.06
*
*

14.04
17.30
14.71
0.17
4.48
5.00
35.69

14.29
22.72
17.97
0.25
2.36
5.30
33.04

* เงินปันผลต่อหุ้น รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553					
** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ					
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ข้อมูลสารสนเทศ
3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	

3.1

สาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ	
บริษัทและบริษัทร่วมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่
หลอดไฟ โคมไฟยานยนต์ และแม่พิมพ์โลหะที่ใช้ฉีดขึ้นรูป โดยลูกค้าของ บริษัท ได้แก่ ผู้ผลิตและ
จำหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ชนิดต่าง ๆ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เชิงพาณิชย์) ทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ยัง ขายผ่ า นตั ว แทน คื อ บริ ษั ท สิ ทธิ ผ ล 1919 จำกัด สำหรั บ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอะไหล่			
	
- นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
เนื่องจากบริษัท ในกลุ่มอยู่ในต่างประเทศ จึงแบ่งการดำเนินงานโดยให้บริษัทในกลุ่มผลิตและ
จำหน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบและจำหน่ า ยยานยนต์ แ ละอะไหล่ ใ นประเทศนั้ น ๆ ในส่ ว นของการ
จำหน่ายไปยังประเทศอื่น ๆ ทางบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนิน
การเองหรืออาจมอบหมายให้บริษัทในกลุ่มดำเนินการเป็นครั้งคราวไปตามแต่จะเห็นสมควร

3.2

โครงสร้างรายได้
บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์
บริษัทมิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟ
และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.08 ของ
ยอดขายรวม
(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
รวมรายได้

3.3

31 มีนาคม 2553
มูลค่า(ล้านบาท)
%

31 มีนาคม 2552
มูลค่า(ล้านบาท)
%

31 มีนาคม 2551
มูลค่า(ล้านบาท)
%

6,030.87
1,255.50
7,286.37
48.06
7.57
128.56

79.74
16.60
96.34
0.64
0.10
1.70

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

79.33
16.19
95.52
1.39
0.08
2.24

7,116.40
1,213.48
8,329.88
54.62
200.70

82.08
14.00
96.08
0.64
2.31

92.75
7,563.31

1.22
100.00

63.63
8,264.13

0.77
100.00

84.50
8,669.70

0.97
100.00

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลสารสนเทศ

ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย จากวิกฤตเศรษฐกิจต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในด้านการส่งออกอย่างรุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้
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ข้อมูลสารสนเทศ
จากปัจจัยภายนอกดังกล่าว ทำให้ยอดขายของบริษัทลดลงร้อยละ 7.7 เทียบกับปีที่ผ่านมา กำไร
จากการดำเนินงานลดลงเพียงร้อยละ 1.3 เทียบกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตผ่านกิจกรรมปฏิรูปการผลิต “SNAP” และกิจกรรมการลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ
นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการขจัดความสูญเปล่าของสถานที่ปฏิบัติงาน
แล้ว จากการปรับปรุงคุณภาพโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์นั้น
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า และรางวัลคุณภาพกระบวนการ
ผลิตภายในบริษัท อีกทั้ง บริษัทฯ จัดเตรียมระบบต่างๆ เพื่อให้ค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลงมือ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที ผ่านกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) พร้อมทั้ง
สนับสนุนส่งเสริมการลดสต็อก และการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สภาพการแข่งขัน
เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ ดังนั้นกลยุทธ์
ในการแข่งขันของบริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
การกำหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกกำไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยาย
สายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

4.

ปัจจัยความเสี่ยง	
บริษทั จัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในระดับจัดการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดการความเสีย่ งขอ
งบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการ
บริหารความเสีย่ งได้ถกู นำไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
บริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ รวมทั้งดูแล
ความปลอดภัยทั้งชีวิต และ ร่างกาย ของพนักงาน และการดูแลควบคุมรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ตลอด
จนให้ความร่วมมือต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐและมุ่งเน้นในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับธุรกิจอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำคู่มือควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้คำแนะนำในการตัดสินใจแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการควบคุม
2. กำหนดมาตรการดำเนินการต่างๆ เมื่อเกิดความเสี่ยง
3. จัดทำระบบการควบคุมข้อมูล
4. วางแผนและดำเนินการฝึกอบรม
5. ขยายผลกิจกรรมด้านสังคม
6. พิจารณามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ
จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เห็นว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่มีผลอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการ
ลงทุนของผู้ลงทุน คงมีเพียงความเสี่ยงสำหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ
สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการใช้งบ
ประมาณและจะต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนดได้แก่
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1.

ความเสี่ยงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศที่ยังไม่มั่นคง
บริษัท ได้จัดตั้งสำนักกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
รวมทั้งพิจารณาสภาพแวดล้อม และ สภาวะธุรกิจ เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาอัตรา
กำไรของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมของผู้บริหารและทำบอร์ดรายงานข้อมูลข่าวสารและติดตามทุก
สัปดาห์

2.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการนำเข้าวิตถุดิบจากต่างประเทศ
และการส่งออกสินค้า โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะสั้น ประมาณ 1 - 3
เดือน รายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ ดอลล่าร์สหรัฐ บริษัท ฯ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาระดับความเสี่ยงที่รับได้ตามประเภทรายการและของคู่ค้าน
โยบายในการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ายังคงใช้นโยบายเดิม กล่าวคือป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราร้อยละ 50 ของยอดหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ โดยสัญญาดังกล่าวจะทำกับ
ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารหลักของบริษัท เท่านั้น และ บริษัท จะไม่ทำรายการค้าเครื่องมือทางการเงินที่
เป็นการเก็งกำไร
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ บริษัท ไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสำคัญ บริษัท ได้
ทำสัญญาเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

3.

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการขึ้นราคาของวัตถุดิบและขาดแคลนผู้ผลิตวัตถุดิบ
บริษัท ใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากมีผู้
จำหน่ายวัตถุดบิ มากรายแต่มผี ใู้ ช้วตั ถุดบิ ในเกรดนีน้ อ้ ยราย ทำให้บริษทั สามารถเลือกสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผู้
ผลิตที่มีความมั่นคง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัท มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ สามารถทีจ่ ะนำมาใช้เพือ่ เป็นการสร้างอำนาจการต่อรองกับผูจ้ ำหน่ายวัตถุดบิ ได้เป็นอย่างดี

4.

ความเสี่ยงด้านความพอเพียงของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และกำลังพัฒนาเป็น Clean Factory
จึงทำให้กระบวนการผลิต จำเป็นที่จะต้องรักษาระดับอุณหภูมิ ความชื้นให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และเวลาจั ด ส่ ง ดั ง นั้ น ผลกระทบจากไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง จึ ง เป็ น ผลกระทบหลั ก ต่ อ
กระบวนการผลิต บริษัท ฯได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าให้แก่บริษัท จาก 3 แหล่งจ่ายสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้า นอกจากนั้น บริษัท ได้ลงทุนสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115 เควี จำนวน1 สถานีไว้ภายในบริษัทและจะสร้างเพิ่ม อีก 1 สถานี ในปี 2553 ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อ บาลานซ์โหลด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเสถียรให้แก่การจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่
โรงงานผลิตของบริษัท

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

61

ข้อมูลสารสนเทศ
5.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	

5.1

ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ดังนี้ 		
	

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล
SOMERS (U.K.) LIMITED
MR.KENNETH RUDY KAMON
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,LIMITED-APEX
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,LIMITED-TIGER
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
นายวิชัย มิตรสันติสุข

จำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)
22.95
22.29
2.97
1.74
1.33
1.33
1.29
1.00
0.83
0.81

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
29.95%
29.08%
3.87%
2.27%
1.74%
1.73%
1.68%
1.31%
1.09%
1.06%

สำหรั บ ข้ อ มู ล ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ผู้ ล งทุ น สามารถดู ไ ด้ จ าก website ของบริ ษั ท
(www.thaistanley.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

1. บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
2. กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล

5.2

จำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)
22.95
22.29

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
29.95%
29.08%

การจัดการ		
(1 ) การจัดการ
1.1 โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 						

ข้อมูลสารสนเทศ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท ตัดสินใจและดูแล
การดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น					
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
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คณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร					
กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท การ
อนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้		
คณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้					
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อมูลสารสนเทศ
กฎบัตร ( Charter )
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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1.2 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 16 คน ดังนี้		
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายโคอิจิ นางาโนะ
ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
ตำแหน่ง กรรมการ
7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการ
8. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง กรรมการ
9. นายคัทสึมิ คอนโด
ตำแหน่ง กรรมการ
10. นายคะซึโทชิ อีโนะ
ตำแหน่ง กรรมการ
11. นายโทรุ ทานาเบะ
ตำแหนง กรรมการ
12. นายฟุมิโอะ โมรินางะ
ตำแหน่ง กรรมการ
13. นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ
ตำแหน่ง กรรมการ
14. นายเกียรติ ชินโน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั
เลขานุการบริษัท
นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง				
1.3 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ทจ.4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการรอิสระ ดังนี้ 	
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่
สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้ง
แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนัก
งาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ
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การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ
คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
รายงานประจำปี 2552
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1.4

ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท
จำนวน 16 ท่าน
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

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

จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
5
5
5
4*
5
4
5
5

มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

รายชื่อ
จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
9. นายคัทสึมิ คอนโด **
2 (TV Conference)
10. นายคะซึโทชิ อีโนะ **
4 (TV Conference 2)
11. นายโทรุ ทานาเบะ * **
3 (TV Conference)
12. นายฟุมิโอะ โมรินางะ * **
3 (TV Conference)
13. นายมิซฮึ โิ ระ โยะเนะยะ * **
3 (TV Conference)
14. นายเกียรติ ชินโน
5
15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
5
16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
5

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
รายชื่อ
1. นายเกียรติ ชินโน
2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

3. คณะกรรมการบริหาร
1.5
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มีการประชุมรวม 10 ครั้ง

จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
10
10
10

จำนวน 7 ท่าน

มีการประชุมรวม 50 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน ได้แก่						
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริหาร	
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร	
4. นายโคอิจิ นางาโนะ
ตำแหน่ง
กรรมการ	
5. นายยาซุฮิโระ อามาโนะ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
6. นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์
7. นายโทโมคาซุ วาคายาม่า
ตำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่ส่วนงานโคมไฟ
1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 1 ท่าน นายเกียรติ ชินโน มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทในการซื้อขายวัตถุดิบ การคิดราคาใช้แนวปฎิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ
บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
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สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1.นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอภิชาต
ลีอ้ สิ สระนุกลู
รองประธาน
กรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การใหญ่
ส่วนงานบริหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุน้ ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ในบริษทั
ระหว่าง
ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบ้ ริหาร
60 ปริญญาตรี
0.00
พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั ประธาน
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการบริหาร
MEIJI UNIVERSITY,
พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย)
JAPAN
พ.ศ.2547- ปัจจุบนั กรรมการ
PT Indonesia Stanley Electric
พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ซัมไฮเทคส์
พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ศิรวิ ทิ ย์สแตนเลย์
พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. ลาวสแตนเลย์
พ.ศ.2512 – 2546 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริค
Sale Department 3
47 ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา
BUSINESS
ADMINISTRATION
OKLAHOMA CITY
UNIVERSITY,
U.S.A.
DIRECTOR
CERTIFICATION
PROGRAM CLASS
8/2001
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

5.87 บุตร
นายวิทยา 		
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นางพรดี
ลีอ้ สิ สระนุกลู
พีน่ อ้ ง
นายทนง
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

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

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ 58 ประกาศนียบัตร
กรรมการบริหารและ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผูจ้ ดั การใหญ่
KAGOSHIMA
ส่วนงานอุปกรณ์โคมไฟ
NATIONAL
COLLEGE OF
TECHNOLOGY,
JAPAN

0.01

-

พ.ศ.2531 – 2550 ผูจ้ ดั การใหญ่
ส่วนงานแม่พมิ พ์
พ.ศ.2535 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร
พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การใหญ่
ส่วนงานอุปกรณ์
โคมไฟ
พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. แปซิฟคิ อินดัสเตรีย
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิง้
บจก. เอเชีย่ นสแตนเลย์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจก. ศิรวิ ทิ ย์สแตนเลย์
บจก. ไดโดสิทธิผล
บจก. ลาวสแตนเลย์
บจก. เวียตนามสแตนเลย์
อิเลคทริค
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาคมบริษทั จดทะเบียน
PT Indosnesia Stanley
Electric
บจก. โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
STANLEY ELECTRIC
ENGINEERING INDIA PVT.
LTD.
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ข้อมูลสารสนเทศ
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ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

4. นายโคอิจิ นางาโนะ
50 ปริญาตรี
กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
วิศวกรรมศาสตร์
ส่วนงานวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยโฮเซ
ประเทศญี่ปุ่น

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

ในบริษทั
(%)
-

ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
พ.ศ.2543 – 2547 หัวหน้าทีม
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ฝ่ายออกแบบส่วน
งานรถจักรยานยนต์
พ.ศ.2547 – 2552 ผูจ้ ดั การฝ่าย ฝ่าย บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ออกแบบส่วนงาน
รถจักรยานยนต์
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

50 ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
- การค้า
สาขาวิชาการตลาด
อุตสาหกรรม
NANZAN
UNIVERSITY,
JAPAN

4.19 บุตร
พ.ศ.2526 - ปัจจุบนั
นายวิทยา พ.ศ.2529 - ปัจจุบนั
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2529 - ปัจจุบนั
นางพรดี
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2531 - ปัจจุบนั
พี่น้อง
นายอภิชาต พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั
ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพ์ใจ พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั
เหล่าจินดา
นางพรทิพย์ พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั
เศรษฐีวรรณ พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2541 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2544 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919
กรรมการ
บมจ.อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
กรรมการ
บจก.เอเชีย่ นสแตนเลย์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการ
บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
กรรมการ
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิง้
รองประธาน
บจก. ไดโด สิทธิผล
กรรมการบริหาร บจก. เซ่งง่วนฮง
ประธาน
บจก. คลีนคิ รถเครือ่ ง
กรรมการ
บจก.เดอะสตูดโิ อ โปรโมชัน่
ประธาน
บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่

6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 49 ปริญญาตรี
กรรมการ
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
สาขาการบริหาร
การดำเนินงาน
มหาวิทยาลัย
เดรกเซลฟิลาเดเฟีย
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2.82 บุตร
พ.ศ.2526 - ปัจจุบนั
นายวิทยา พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั
ลี้อิสสระนุกูล
นางพรดี พ.ศ.2536 - 2550
ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2526 - ปัจจุบนั
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั
นางพรทิพย์ พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั
เศรษฐีวรรณ
พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2544 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธาน
กรรมการบริหาร
รองประธาน
กรรมการบริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

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

บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการ บจก. โตเอ อิโนแอค
กรรมการ
บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย)
รีเสิร์ช
กรรมการ
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ
บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ
บจก. ไดโด สิทธิผล

ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

7. นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ
กรรมการ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ในบริษทั
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
43 ปริญญาตรี
2.82 บุตร
พ.ศ.2523 - ปัจจุบนั
คณะพาณิชยศาสตร์
นายวิทยา พ.ศ.2528 - ปัจจุบนั
และการบัญชี
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2533 - ปัจจุบนั
สาขาพาณิชยศาสตร์
นางพรดี พ.ศ.2533 - ปัจจุบนั
จุฬาลงกรณ์
ลี้อิสสระนุกูล
มหาวิทยาลัย
พี่น้อง
พ.ศ.2534 - ปัจจุบนั
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. เซ่งง่วนฮง
บจก. สิทธิผล 1919
บจก. แปซิฟิค อันดัสตรียส์
(ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ไดโด สิทธิผล

8. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

74 ปริญญาตรี
5.86 คู่สมรส
คณะพาณิชยศาสตร์
นายวิทยา
และการบัญชี
ลี้อิสสระนุกูล
มหาวิทยาลัย
มารดา
ธรรมศาสตร์
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

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

9. นายคัทสึมิ คอนโด
กรรมการ

58 ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
โคมาซาว่า

พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
มิ.ย.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
มิ.ย.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
มิ.ย.2549 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ

-

-

มิ.ย.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
มิ.ย.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
มิ.ย.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2546 - 2549 กรรมการบริหาร
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. สแตนเลย์นีงาตะ
บจก. ไอไอสแตนเลย์
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ฮังการี
บจก. เทียนจินสแตนเลย์
อิเลคทริค
บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค
จีเอ็มบีเอช
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. เอเชียนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อมูลสารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล

อายุ

คุณวุฒิทาง

สัดส่วน ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้ ทางครอบครัว

10.นายคะซึโทชิ อีโนะ
กรรมการ

11. นายโทรุ ทานาเบะ

12. นายฟุมิโอะ โมรินางะ

ข้อมูลสารสนเทศ
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49 ปริญญาตรี,
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนิฮอน
ประเทศญี่ปุ่น

51 ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยโฮเซ

61 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนอริตะ
สาขาอุตสาหกรรม
เครื่องกล

13. นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ 52 มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
โอฮาตาโนะ,
เมืองคานากาวะ
ประเทศญี่ปุ่น

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในบริษทั
(%)
-

-

-

-

ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

-

-

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ฝ่ายบัญชี
เลขานุการ
เลขานุการ
ผู้จัดการแผนก
Business Control
Section
พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. ไอ ไอ สแตนเลย์ จำกัด
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค

พ.ศ.2524 - 2530
พ.ศ.2530 - 2537 นักวิจัย
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 2
พ.ศ.2537 - 2543 ผู้จัดการแผนก
ฝ่ายออกแบบ
พ.ศ.2543 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายวิศวะยานยนต์
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั ผู้จัดการทั่วไป
โรงงานชิ้นส่วน
ผสมผสาน
(Integrated
Components
Plant)
พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2511 – 2535 ผู้จัดการโรงงาน,
โรงงานฮิโรชิม่า
พ.ศ. 2535 – 2539 ผู้จัดการโรงงาน,
โรงงานยานยนต์ 1
พ.ศ.2539 – 2545 ผู้จัดการโรงงาน,
โรงงานฮาตาโนะ
พ.ศ.2545 – ปัจจุบนั กรรมการทั่วไป,
ส่วนงานรถ
จักรยานยนต์
พ.ศ. 2545– ปัจจุบนั ประธาน
กรรมการบริหาร
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั กรรมการ

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. เอเชียนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
บจก. กวางเจาสแตนเลย์
อิเลคทริค
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2517 – 2540 บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
พ.ศ.2540 – 2543 ผูจ้ ดั การแผนก,
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
ฝ่ายควบคุมการผลิต
พ.ศ.2543 - 2547 ผูจ้ ดั การฝ่าย, ฝ่ายส่ง บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
เสริมกิจกรรม SNAP
พ.ศ.2547 – 2550 ผูจ้ ดั การฝ่าย,
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ส่วนงานยานยนต์
โรงงานฮาตาโนะ
พ.ศ.2550 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่าย,
บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค
ฝ่ายการตลาด
โรงงานฮาตาโนะ
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว

ในบริษทั
(%)
-

ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

14. นายเกียรติ ชินโน
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

81 ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยี
โยโกฮามา
ประเทศญี่ปุ่น

15.นายกฤษดา
วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

60 ปริญญาโท

-

-

พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั อธิการบดี
พ.ศ.2542 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2541 – 2546 กรรมการ

16. นายโชคชัย
ตั้งพูลสินธนา
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

62 MASTER OF
BUSINESS
ADMINISTRATION
(QUANTITATIVE
ANALYSIS &
FINANCIAL)
UNIVERSITY
OF WISCONSIN
(MADISON
CAMPUS)
ปริญญาโท
วิศวกรรมโยธา
UNIVERSITY OF
WISCONSIN AT
MADISON , USA
ปริญญาตรี วิศวกรรม
(โยธาโครงสร้าง)
จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย
DIRECTOR
CERTIFICATION
PROGRAM CLASS
3/2000
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย(IOD)

-

-

พ.ศ.2543 - ปัจจุบนั กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกียวโต ประเทศญีป่ น่ ุ
DIRECTOR
CERTIFICATION
PROGRAM CLASS
7/2002
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2542 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. โคล่อน อินดัสตรี้
บจก. มูราโมโต้
บจก. โซจิทสึ แมเนจเม้นท์
บจก. โชจิทสึ (ประเทศไทย)

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บริษัท แวสท์ เทคนิคัล
เอนจิเนียริ่ง
คอนซัลแทนต์ จำกัด
พ.ศ.2540 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ.แอ๊ดวานซ์
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด
บลจ.ยูไนเต็ล
บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ย่ี

ข้อมูลสารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

17. นายยาซุฮิโระ
อามาโนะ
ผู้จัดการใหญ่ส่วน
งานการตลาด

18. นายโนบูฮิโระ
ทาคาฮาชิ
ผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานแม่พิมพ์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

48 ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโตเกียว
เคไซ , ประเทศญีป่ นุ่

สัดส่วน ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การถือหุน้ ทางครอบครัว

ในบริษทั
(%)
-

51 สถาบัน

เทคโนโลยีโชนัน
ประเทศญีป่ นุ่

ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
-

-

-

พ.ศ.2529 - 2546
พ.ศ.2546 - 2548 ผู้จัดการแผนก
อุซึโนมิยะเซลส์
ส่วน 3
พ.ศ.2548 - 2550 ผู้จัดการแผนก
อุซึโนมิยะ เซลส์
ส่วน 2
พ.ศ.2550 - 2552 ผู้จัดการแผนก
ฮิโรชิมะ เซลส์
ส่วน 1
พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั ผู้จัดการใหญ่
ส่วนงาน การตลาด
พ.ศ. 2526 - 2552 ผู้จัดการโรงงาน
แม่พิมพ์
พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั ผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานแม่พิมพ์

บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

( 2 ). การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 1 คน มี
คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการให้แก่ผู้
ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้		
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผล
ประโยชน์อื่นใด มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และมิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ
(3)

ข้อมูลสารสนเทศ

ค่าตอบแทนกรรมการ

	

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
ก. ค่าตอบแทนกรรมการรวม 19 ราย รวม 3.240 ล้านบาท โดยกำหนดในรูปค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุม) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละรายเป็นดังนี้
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ข้อมูลสารสนเทศ
รายชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. นายฮิโรยูก นาคาโนะ

205,000 บาท

11. นายโทรุ ทานาเบะ

195,000 บาท

2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

205,000 บาท

12. นายฟุมิโอะ โมรินางะ **

150,000 บาท

3. นายมาซาฮิโร นากามูระ

205,000 บาท

13. นายมิซฮึ โิ ระ โยะเนะยะ **

150,000 บาท

4. นายโคอิจิ นางาโนะ **

160,000 บาท

14. นายเกียรติ ชินโน

205,000 บาท

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

205,000 บาท

15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

205,000 บาท

6. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา

200,000 บาท

16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

205,000 บาท

7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

205,000 บาท

17. นายชิเกโอะ ซูซูกิ *

50,000 บาท

8. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล

205,000 บาท

18. นายโทชิโอะ มาสุดะ *

50,000 บาท

9. นายคัทสึมิ คอนโด

190,000 บาท

19. นายทาดาชิ โคจิ *

50,000 บาท

10. นายคะซึโทชิ อีโนะ

200,000 บาท

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี
** กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ระหว่างปี

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 9 ราย รวม 40.87 ล้านบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนัส (ผู้บริหารลาออกระหว่างปี 2 ราย ปัจจุบันมีผู้
บริหาร 7 ราย)	
ค. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ราย รวม 0.630 ล้านบาท โดยกำหนดเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วม
ประชุม) รายละเอียดเป็นดังนี้	
รายชื่อ

ประเภทค่าตอบแทน

จำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

290,000 บาท

2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

กรรมการตรวจสอบ

170,000 บาท

3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

กรรมการตรวจสอบ

170,000 บาท

1. นายเกียรติ ชินโน

2. ค่าตอบแทนอื่น	
- ไม่มี –
( 4 ).

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความโปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนัก
งานเพื่อให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
รายงานประจำปี 2552
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ข้อมูลสารสนเทศ
2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ ผู้บริหารอย่างชัดเจน
และเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และ
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฏหมายและ จริยธรรมทีด่ ตี ลอดจนการจัดการความเสีย่ งและการให้ความสำคัญกับสัญญานเตือนภัย
ล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงั้ หลาย
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
7. ดำเนินการให้มนั่ ใจว่าสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้
กรรมการผู้บริหารและพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ
ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนักงานบริษัท ฉบับเดิม เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่ง
เป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders )
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
ตามที่กฏหมายกำหนด
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บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วน
แบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเป็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ
การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ
การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯนอกจากนั้นยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นดังนี้
1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น
ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูลอื่นๆ
เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูล
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ทางการเงินอื่นๆ และ ข้อมูล ที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่น ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ทราบเช่นเดียวกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดย
บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการจัดส่งเอกสาร
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ
ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้ง
เอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยัง
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย
บริษัทฯ ได้จัดรถรับ- ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อน
เวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
เพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้
- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
- นักกฏหมายจากบริษทั ภายนอกทำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียง
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้
เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหาร ข้อมูลสารสนเทศ
ระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม
1.4 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการ
กำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
รายงานประจำปี 2552
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1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท เสนอชื่อกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552 เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี2552 ล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้น
ตอนดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้ดำเนินการดังนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตราการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้
กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
กำหนดห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
กรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้อง
รายงานจำนวนหุ้นของบริษัท ที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
2.3 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนใน
การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
2.4 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้
เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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2.5 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย )
จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
2.6 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders )
บริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือ
หุ้นภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฏหมายกำหนดและดูแลว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
ลูกค้า
เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ
นั้ น หมายถึงลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมถึงลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของบริษัท จริงๆ ด้วย
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้
ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทาง
ด้านคุณภาพ, ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์โดยการใช้วงจร
การวางแผน - การปฏิบัติ – การตรวจสอบ
ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของ
สินค้าและบริการ
ในรอบปีบัญชี 2552 ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัลจากลูกค้าดังนี้
เดือน ธันวาคม 2552
			
เดือน มกราคม 2553
เดือน กุมภาพันธ์ 2553
เดือน มีนาคม 2553
		

รางวัลการส่งมอบดีเลิศ ประจำปี 2552
จากบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
รางวัลคุณภาพ ( Quality Award ) จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จำกัด
รางวัลคุณภาพ ( Quality Award ) จากบริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
รางวัลคุณภาพ ( Quality Award ) จากบริษัท กลุ่มบริษัทฮอนด้า
รางวัลคุณภาพ ( Quality Award ) จากบริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด

ลูกค้าผู้ขาย
คือคูค่ า้ ทางธุรกิจ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง, สัญญา ทีต่ อ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด โดยยึดมัน่ ในการ
ดำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่ ภายใต้กฏหมาย และ กฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับ
ฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
หลักทรัพย์ในการแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier
meeting เป็นประจำทุกปีโดยฝ่ายจัดซื้อ เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD
สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา
กรณีเจ้าหนี้รับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมประชุมด้วย ในปี 2552 บริษัท ได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มี
คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลามีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุน
ไม่สูงเกินไป แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1.

Supplier SNAP
บริ ษั ท ขยายกิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ไปยั ง ผู้ ข าย และจั ด ที ม งานจาก หน่ ว ยงาน
SNAP ( Stanley New Approach Productivities ) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เข้าไปให้ความรู้และ
ทำกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน โดยในปีที่ผ่านมา มี
supplier เข้าร่วมโครงการ 4 บริษัท และจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องในปีถัดๆ ไปด้วย

2.

Supplier Improvement Project
บริษัท คัดเลือกผู้ขาย จำนวน 6 ราย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้คำแนะนำ
ด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

พนักงานบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน
ถือได้ว่าพนักงานทั้งหลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้
กำหนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแล เรือ่ งความปลอดภัย สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรง
งานไทยกฏหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท ฯ พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพใน
การทำงานให้กับพนักงานตามความเหมาะสมและจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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3. บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทฯ
ระเบียบปฏิบัติงาน รวมถึงผลปฏิบัติงานในส่วนของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ
ได้ตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังได้จัดตั้ง ทีมงาน TOP GUN ของบริษัท
เองและส่งไปฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน มิใช่เฉพาะ
ในบริษัทเท่านั้น แต่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นด้วย
เดือน มิถุนายน 2551 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001- 2003 จาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้
รับรางวัล ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดูแลพนักงาน ดังต่อไปนี้
เดือน พฤษภาคม 2552 รางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี
				
รางวัลนายจ้างดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน
เดือน กรกฎาคม 2552 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ( The Best Performance Company
of Safety, Occupational Health and Workplace Environment
Award ) ประจำปี 2552 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6
เดือน สิงหาคม 2552 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมง อุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 4
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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เดือน กันยายน 2552 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน ( An Outstanding Establishment for Labour Relations and
Welfare Award ) ประจำปี 2552 จากกระทรวงแรงงานต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4
ผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะดำเนิ น การเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น พึ ง ได้ รั บ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ตามที่กฏหมายกำหนด
กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จ

สังคมและชุมชนท้องถิ่น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิน่ โดยได้กำหนดคุณค่าไว้ในวิสยั ทัศน์
ของบริษทั ฯ " ให้รกั ธรรมชาติและมนุษยชาติ และสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี ให้เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เห็นอกเห็นใจคน
รอบข้างและรักษาสิง่ แวดล้อม "บริษทั ฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพือ่ ดำเนินการด้านสาธารณะ
ประโยชน์ตา่ งๆ ในนาม มูลนิธสิ แตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธใิ นแต่ละปีไว้ใน
รายงานประจำปีแล้ว ซึง่ กิจกรรมหลักทีม่ ลู นิธดิ ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งได้แก่
1. การให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียน ในปี 2552 ได้มอบทุนการศึกษาเป็นเงิน
รวม 1,130,000.- บาทแก่นักเรียน 1,248 คน ใน 33 โรงเรียน
1.2 การให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องระยะยาวกล่าวคือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ได้แก่ ค่าเทอม ค่าหนังสือค่าเครื่องแบบ เบี้ยเลี้ยงประจำเดือน โดยเริ่มสนับสนุนแก่
นักเรียนตั้งแต่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี โดยแต่ละปีจะรับนักเรียน
เข้าในโครงการทุกปี ปัจจุบันนี้ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 และมีนักเรียนในโครงการแล้ว
22 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 6 คน และจะเพิ่มขึ้นทุกปี ตามจำนวนนักเรียน
ทีร่ บั เพิม่ ในปี 2552 ได้ชว่ ยเหลือสนับสนุนแก่นกั เรียนดังกล่าว รวมเป็นเงิน 1,124,199.- บาท
1.3 สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการจัดซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่
โรงเรียนต่างๆทุกปี ปี 2552 ได้ซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ จำนวน 81
โรงเรียน เป็นเงิน 947,663.60 บาท
1.4 การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม โดยได้สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2552 ได้สนับสนุนกิจกรรม
ข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวรวมเป็นเงิน 257,000.- บาท
2. สนับสนุนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่จัดโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา อย่างสม่ำเสมอทุกปี
นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ส มั ค รสมาชิ ก หนั ง สื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ โ รงเรี ย นต่ า งๆ ในเขตจั ง หวั ด
ปทุมธานี จำนวน16 โรงเรียน เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน
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บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัท ได้รับการรับรองระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและ
สังคมอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเผยแพร่ให้กรรมการและ
พนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ และ ถือปฏิบัติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม
เป็นไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง
เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถติดต่อสือ่ สารกับบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ได้
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency )
บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
สำคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานดังนี้
นโยบายการให้ข้อมูล
- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไป
ภายใต้กรอบของกฏหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าว
สารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
และรวดเร็ว
- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of
Conduct )
การสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการ
แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อ
สื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ( http://www.thaistanley.com) นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อ
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ซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่
แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462
ต่อ 164 หรือ info@stanley.co.th
มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร
บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซด์ของบริษัท
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอ
ในที่ประชุมนักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนัก
วิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล
มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารอืน่ ๆ ของบริษทั ไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั (http://www.stanley.co.th )
ซึ่งในปีนี้บริษัท ได้ทำปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้สะดวกในการดูข้อมูล พร้อมทั้ง
เพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องต่างๆ โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซด์ โดยสรุปดังนี้
- วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแล
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย นโยบายในการให้ขอ้ มูล ช่องทางการสือ่ สารกับบริษทั ผู้
ให้ขอ้ มูลของ บริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบอำนาจ รูปแบบการสือ่ สารและการเปิดเผยข้อมูลสูส่ าธารณะ
- ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้
ถือหุ้น
- ข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวิดที ศั น์ที่
รายงานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
- รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กระดานข่าว และ ห้องสนทนา
- กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
รายไตรมาส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities )
โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์
การทำงานที่เหมาะสมกับบริษัทโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มี
กรรมการจำนวน 16 คน ประกอบด้วย

ข้อมูลสารสนเทศ

1. กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ( Executive Director ) : ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจำ
หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั จำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของกรรมการทัง้ หมด
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2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน
11 คนคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 69 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
สัดส่วนของกรรมการอิสสระยังไม่ถึง 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุดตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 กำหนด และ ในเดือน มิถุนายน 2553 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและมีสัดส่วนของกรรมการอิสสระเป็น
ไปตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว ดังนี้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ณ เดือนมิถนุ ายน 2553 มีกรรมการจำนวน 14 คน ประกอบด้วย
1. กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ( Executive Director ) : ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจำ
หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษทั จำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.7 ของกรรมการทัง้ หมด
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน
9 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 64.3 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
ถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3ของคณะกรรมการทั้งชุด
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการมีหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ ำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสยั ทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงาน
ของผูบ้ ริหารระดับสูง จึงกำหนดให้ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ นีเ้ พือ่ แบ่งแยกบทบาทให้
ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้เสียชีวิตลงและปัจจุบันบริษัท ฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งแทน ดังนัน้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการทัง้ คณะ
วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ
กรรมการอาจได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ ให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบ
เทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและ ผลปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละคน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เพิม่ เติม(แบบ 56-1 )
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ข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับ
ทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการ
ดำเนินงานต่างๆของบริษทั เพือ่ ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ นอกจาก
นี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมุง่ เน้นให้มกี ารส่งเสริมความรูแ้ ก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มี
โอกาสเข้าร่วมอบรมซึง่ จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มกี ารแจ้งและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อกำหนดต่างๆ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพือ่ ทราบแก่คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการอบรมแก่ผู้บริหาร ในทุกระดับ โดยจัดให้มีการอบรมในเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ จัดอบรมภายในบริษทั , ส่งไปอบรมภายนอกบริษทั และ ส่ง
ไปอบรมต่างประเทศในปีทผี่ า่ นมา ทางบริษทั ฯ ได้จดั ทำระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ เพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการปรับตัวขององค์กรและใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการเพือ่ สร้างแรงกระตุน้ ทีจ่ ะทำให้ผู้
บริหารและพนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง มีความใฝ่รู้และ รักความก้าวหน้า ดังนั้น
บริษทั จึงได้จดั ทำแผนการอบรมให้สอดคล้องกับระบบใหม่ ได้แก่
การอบรมพนักงานระดับบังคับบัญชาเพื่อฝึกทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่มุ่งเน้นด้านความสามารถและผลงานรวมทั้งการ
เป็นผู้ประเมินที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนีย้ งั ได้จดั อบรมพิเศษเพิม่ เติมสำหรับผูบ้ ริหาร จำนวน 110 ท่าน เพือ่ สร้างเสริมการทำงาน
อย่างมีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม ในหัวข้อ การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทกำหนดคณะอนุกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่
จะสามารถทำหน้าที่ในการทบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับ
ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้
หน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้แก้หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถ ข้อมูลสารสนเทศ
ขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการตรวจ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน
ต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ ต้องมีการประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รายงานประจำปี 2552
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ข้อมูลสารสนเทศ
ในรอบปี 2552 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง และกรรมการทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดย
- 6 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลดำเนินงาน, การเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบแก่ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานประจำของบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
อำนาจ , หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษัท
และตรวจสอบผลดำเนินงานของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง
และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นและสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความ
จำเป็นการลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้น
ตอน และ วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
มีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่
สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference เพื่อให้กรรมการที่อยู่
ต่างประเทศและติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาได้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ
บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใด ให้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงให้ประธานกรรมการ
บริหารและเลขานุการบริษัท ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม

ข้อมูลสารสนเทศ

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เพื่อทำหน้าที่ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการในการปฎิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัด
ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำรายงานอื่นๆ ให้
ครบถ้วนและจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปีบัญชี 2552 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยในการ
ประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ
ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การ
กำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการ
สื่อสาร
1. กลยุทธ์องค์กรและนโยบายที่สำคัญ
คณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของผู้
บริ ห ารระดั บ สู ง สอบทานให้ ค ำแนะนำที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ และนโยบายที่ ส ำคั ญ
วัตถุประสงค์ทางการเงิน ตลอดจนแผนงานต่างๆ และงบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนงาน
2. การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและอนุมตั นิ โยบายดังกล่าว รวมทัง้ ได้จดั ทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษทั เพือ่
ให้กรรมการและพนักงานบริษทั ฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี พร้อมทัง้ สือ่ สารให้พนักงาน
รับทราบโดยจัดทำเป็นคู่มือให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ไว้ใน ระบบสื่อสาร
ภายใน intranet สำหรับพนักงานใหม่ ได้มกี ารอธิบายให้ทราบในการปฐมนิเทศน์ดว้ ย
3. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั และกำหนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหน่วย
งานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุมระบบงานต่างๆ โดย สอบ
ทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบในที่
ประชุมของฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในถึงความเหมาะสมและเพียงพอ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันหรือรายการระหว่างกัน อย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบดูแล
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลกรณีทมี่ รี ายการเข้าเกณฑ์การขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
รายการใดทีเ่ ข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียง
หรืออนุมตั ริ ายการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ในปี 2552 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการทำรายการทีเ่ ข้าข่ายเป็นรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีข่ ดั แย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็นรายการทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยง ซึง่ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการ ทีอ่ นุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัทฯ นอกจากนั้นฝ่ายจัดการได้รายงานสรุปผลของรายการดัง
กล่าวแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส
รายงานประจำปี 2552
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5. การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั จัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในระดับจัดการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดการความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
และการบริหารความเสีย่ งได้ถกู นำไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยมอบหมายไปยังผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งขอ
งบริษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และได้กำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งดังนี้
บริษทั ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการผลิต และการปฏิบตั กิ ารด้านอืน่ ๆ รวมทัง้ ดูแล
ความปลอดภัยทัง้ ชีวติ และ ร่างกาย ของพนักงาน และการดูแลควบคุมรักษาสินทรัพย์ ตลอดจนให้
ความร่วมมือต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐ และมุง่ เน้นในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสีย่ ง ด้วย
การแลกเปลีย่ นข้อมูลอันเป็นประโยชน์กบั ธุรกิจอืน่ ๆ ด้วย
ในปี 2552 ไม่พบการปฏิบตั งิ านใดทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่างมีนยั สำคัญ คงมีความเสีย่ งปกติใน
ทางธุรกิจ ซึง่ ได้เปิดเผยการจัดการป้องกันไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติม ( แบบ 56-1 ) ไว้แล้ว
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในปี 2552 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง
คณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สำหรับรอบ
ระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2553 ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
7. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่จำเป็นอื่นต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส มีคำอธิบาย และ ตัวเลขสนับสนุน
รวมทั้ ง แนวโน้ ม ในอนาคต รวมทั้ ง การเปิ ด เผยสารสนเทศที่ ส ำคั ญ ผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี
รายงานประจำปีของบริษัท ได้รับการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและ อนุมัติเพื่อเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท และ การนำไปปฏิบัติ
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

( 5 ).

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อใช้ในการยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฎิบตั งิ านทีด่ แี ละเหมาะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงการใช้ขอ้ มูลภายใน ทีไ่ ม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษทั และกำหนดเวลาห้ามพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน
และกรรมการบริษทั ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสาร
สนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศ
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ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
นอกจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงระบบสาร
สนเทศ เพื่อควบคุมด้านข่าวสารของบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร การพัฒนาระบบ การนำมาใช้งาน การให้ความรู้ และสร้างความต่อเนื่องให้
ธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทได้เป็นอย่างดี
( 6 ).

การควบคุมภายใน		

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการ
สอบทานรายงานการปฎิบัติงานจากสำนักงานตรวจสอบภายใน การสอบทานความคืบหน้าของระบบ
ควบคุมภายในตามที่ได้ให้คำแนะนำในปีที่ผ่านมา สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น
ไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สอบทานรายการระหว่างกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ
รายการที่มีการเกี่ยวโยงกันหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
บริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนจากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็น
ว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2553 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เห็นว่าเหมาะสม	
สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
5.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี 	
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด คือ มีนโยบายที่จะ
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 5% ของทุน		

6. รายการระหว่างกัน
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผล ข้อมูลสารสนเทศ
ประโยชน์ร่วม
บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการที่ซื้อขายกัน ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ข้อที่ 24
หน้าที่ 36 - 39 ว่ารายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือ
เป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการ
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่า
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติ
ธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็น
รายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1 รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน
ชื่อบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

1. บริษทั
1. เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 1. การซือ้ วัตถุดบิ สินค้า
สแตนเลย์อิ เ ลค ถือหุน้ ร้อยละ 29.95
และอุปกรณ์
ทริค จำกัด
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายคัทสึมิ คอนโด
2. การขายสินค้า

ข้อมูลสารสนเทศ
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มูลค่ารายการปี 2552
และยอดคงค้าง
ณ 31 มีนาคม 2553

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการ

มูลค่าซือ้ 354.64 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็น
ยอดคงค้าง 91.32 ล้านบาท แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุม่ สแตนเลย์
ราคาที่ ซื้ อ เป็ น ราคาปกติ ธุ ร กิ จ และ
บริ ษั ท ได้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
มูลค่าขาย 38.29 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มี ลักษณะเฉพาะ ใช้ เ ป็ น
ยอดคงค้าง 7.91 ล้านบาท แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุม่ สแตนเลย์
ราคาที่ ซื้ อ เป็ น ราคาปกติ ธุ ร กิ จ และ
บริษทั ได้ใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก

3. ค่ า สิ ท ธิ บริ ษั ท จ่ า ยค่ า สิ ท ธิ ใน มูลค่า 187.95 ล้านบาท
อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ
คือ ยอดขายสินค้าของบริษัท หัก
ด้วยมูลค่าวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ จากกลุม่
สแตนเลย์

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นว
ปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือทาง
เทคนิ ค โดยใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น ใน
กลุม่ สแตนเลย์

4.ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 46.23 ล้านบาท
บริษัทจ่ายให้ในกรณีที่บริษัทให้
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคา
ปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น
เดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

5. ค่าวิชาการด้านเทคนิคบริษทั จ่าย มูลค่า 4.23 ล้านบาท
ให้จากการทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญด้าน
เทคนิคมาถ่ายทอดความรูด้ า้ น
การผลิต

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

6. ค่าใช้จา่ ยฝึกอบรม บริษทั จ่ายให้ มูลค่า 19.69 ล้านบาท
จากการส่งพนักงานของบริษัทไป
ฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์อิเลค
ทริค จำกัด

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นว
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันในกลุม่ สแตนเลย์

7.ค่าคอมมิชชั่น บริษัทจ่ายให้จาก มูลค่า 2.16 ล้านบาท
การเป็นตัวแทนติดต่อลูกค้า

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นว
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันในกลุม่ สแตนเลย์

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการปี 2552
และยอดคงค้าง
ณ 31 มีนาคม 2553

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการ

การขายสินค้า
1. บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

มูลค่าขาย 57.23 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 9.67 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ

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

มูลค่าซือ้ 13.37 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 2.98 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ

4. บริษัท เอเชียน 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
สแตนเลย์
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
อินเตอร์
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 67.5
เนชั่นแนล
2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
จำกัด
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
2. รายการขายสินค้า
- นายคัทสึมิ คอนโดะ
- นายโทรุ ทานาเบะ
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15

มูลค่าซือ้ 100.24 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 11.34
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ล้านบาท
การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ

2. บริษัท ลาว
สแตนเลย์
จำกัด

4. ถือหุ้นบริษัท 0.44%
5. PT.Indonesia 1. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
Stanley Electric บริษทั สแตนเลย์อเิ ลคทริค
จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 60
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
- นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู 2. รายการขายสินค้า
3. บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 10
6. Stanley Electric 1. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
Engineering บริษทั สแตนเลย์อเิ ลคทริค
India PVT Ltd. จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 90
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
- นายมาซาฮิโร นากามูระ
7. บริษัท
ศิริวิทย์
สแตนเลย์
จำกัด

3. บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 10
1. รายการซื้อวัตถุดิบ
1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน
คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายมาซาฮิโร นากามูระ 2. รายการขายวัตถุดิบ

8. บริษัท ท๊อป 1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.9
ไฮเทคส์ จำกัด 2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน
คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ

มูลค่าขาย 71.36 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และ
ยอดคงค้าง 9.75 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ

มูลค่าขาย 1.65 ล้านบาท การคิ ด ราคาใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย ว
ยอดคงค้าง 0.33 ล้านบาท กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ
มูลค่าซือ้ 0.32 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
ยอดคงค้าง 0.08 ล้านบาท คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ทำรายการกั บ บุ ค คลภายนอก เป็ น
ราคาปกติธุรกิจ
มูลค่าขาย 386.71 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 46.82 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ
มูลค่าซื้อ 0.55 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
คิ ด ราคาใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ยอดคงค้าง การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ

มูลค่าซือ้ 188.34 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการ
ยอดคงค้าง 22.16
คิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ล้านบาท
ทำรายการกั บ บุ ค คลภายนอก เป็ น
ราคาปกติธุรกิจ
มูลค่าขาย 77.06 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 11.19
การทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็น
ล้านบาท
ราคาปกติธุรกิจ

ข้อมูลสารสนเทศ

มูลค่าซือ้ 0.55 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 0.07 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน
9. บริษทั
ซัมไฮเทคส์
จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการปี 2552
และยอดคงค้าง
ณ 31 มีนาคม 2553

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการ

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
1. การจ้างชุบชิ้นงาน
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

ค่าจ้าง 108.35 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 14.43 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

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

มูลค่าขาย 39.65 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 4.37 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

11. บริษทั สิทธิผล 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือ 1. รายการขายสินค้า
1919 จำกัด
หุ้นร้อยละ 3.34
2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
- นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล

มูลค่าขาย 104.87 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 29.14 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

12. บริษทั ลูแม็กซ์ 1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73 1. รายการซื้อสินค้า
อินดัสทรี้
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
จำกัด
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 26.31
2. รายการขายสินค้า

มูลค่าซื้อ - ล้านบาท
ยอดคงค้าง - ล้านบาท

13. บริษัท
1. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. รายการซื้อสินค้า
โททาล ออยล์ - นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
(ประเทศไทย) - นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
จำกัด

มูลค่าซื้อ 0.01 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

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

มูลค่าซือ้ 286.96 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 39.38
การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ล้านบาท
ราคาปกติธุรกิจ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

มูลค่าขาย 4.56 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ยอดคงค้าง 0.68 ล้านบาท การทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น
ราคาปกติธุรกิจ

2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลักษณะ
รายการระหว่ า งกั น เป็ น ไปในรู ป แบบของการซื้ อ และขายสิ น ค้ า หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ขาย
ระหว่ า งกั น เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต เดี ย วกั น และใช้ ใ น
กลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

ข้อมูลสารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัท
1. Guangzhou Stanley Electric (China)

มูลค่ารายการปี 2552
ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2553
มูลค่าซื้อ ล้านบาท ล้านบาท
มูลค่าขาย 3.11 ล้านบาท 0.74 ล้านบาท

2. Stanley Iwaki Factory (Japan)

มูลค่าซื้อ 1.05
มูลค่าขาย -

ล้านบาท
ล้านบาท

-

3. Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)

มูลค่าซื้อ 2.03
มูลค่าขาย -

ล้านบาท
ล้านบาท

0.11 ล้านบาท
ล้านบาท

4. Stanley Tsuruoka Work Ltd. (Japan)

มูลค่าซื้อ มูลค่าขาย -

ล้านบาท ล้านบาท -

5. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.

มูลค่าซื้อ 45.78 ล้านบาท
มูลค่าขาย ล้านบาท

6.80 ล้านบาท
ล้านบาท

6. Stanley Electric US Inc. (U.S.A)

มูลค่าซื้อ 0.39 ล้านบาท
มูลค่าขาย 0.16 ล้านบาท

0.01 ล้านบาท
0.05 ล้านบาท

7. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)

มูลค่าซื้อ ล้านบาท ล้านบาท
มูลค่าขาย 0.82 ล้านบาท 0.21 ล้านบาท

8. Tianjin Stanley Sakata Component (China)

มูลค่าซื้อ 38.53 ล้านบาท
มูลค่าขาย ล้านบาท

9. II Stanley Co.,Inc (America)

มูลค่าซื้อ ล้านบาท ล้านบาท
มูลค่าขาย 6.76 ล้านบาท 0.03 ล้านบาท

10. Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.

มูลค่าซื้อ 1.77
มูลค่าขาย -

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

5.93 ล้านบาท
ล้านบาท

0.83 ล้านบาท
ล้านบาท

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2552 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการ
ปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ
ราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูและของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะ
ใช้ในกลุ่ม และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์
สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2552 มีการทำรายการที่
เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการค้าตาม
ปกติธุรกิจ
รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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7. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน						
ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 7,470.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 8.9 เนื่องมา
จากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ซึ่งรายละเอียดของผลการดำเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทมีดังนี้ 					
รายได้ของบริษัท

					

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,470.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 729.94 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ซึ่งมาจาก รายได้จากการขาย 7,286.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 607.37
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 โดยที่ยอดขายในประเทศ ลดลงร้อยละ 8 และยอดขายต่างประเทศ ลดลง
ร้อยละ 6 รายได้เงินปันผล ลดลง 67.10 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินปันผลที่ลดลงของ บริษัท เอเชียนสแตน
เลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ PT Indonesia Stanley Electric รายได้อื่นๆ ลดลงจากปีที่แล้ว 56
ล้านบาท ซึ่งมีรายการสำคัญจาก รายได้ดอกเบี้ยรับลดลง 19.83 ล้านบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ย
เงิ น ฝากที่ ล ดลง และรายได้ จ ากการขายเศษซากลดลง 41.41 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตที่ดีขึ้นทำให้อัตราของเสียลดลงจากปีที่แล้ว
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในปี 2552 เป็นจำนวน 6,605.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 251.75
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67 ซึ่งมาจาก ต้นทุนขาย 5,715.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.44 ของ
ยอดขาย ซึ่งอัตราลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 8.54 ซึ่งเกิดจากกระบวนการดำเนินงานลดของเสีย
อย่างต่อเนื่อง และมีการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2552 มียอด 318.74 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 43 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.89 ซึ่งลดลงจาก การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ลดลง 26.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.25 , ค่า
Export & Transportation ลดลง 15.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.93 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2552 มียอด 195.26 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 27.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.53
ภาษีเงินได้ 351.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 53.3 ล้านบาท เนื่องมาจาก การได้รับสิทธิยกเว้น
การคำนวณภาษีจากสินค้า BOI นั้น เหลือการใช้สิทธิเพียง 1 บัตร คือ ในส่วนของโรงงานแม่พิมพ์ และ
สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จากส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในการติ ด ตั้ ง หรื อ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด
จากกำไรรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุน ตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องที่ ในปี
นี้ลดลง

ข้อมูลสารสนเทศ

กำไรสุทธิ
บริษัทมีกำไรสุทธิ 957.44 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 151.19 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.64
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ข้อมูลสารสนเทศ
ในด้านฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์รวม
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,441.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมียอด 7,496.47 ล้านบาท จำนวน
945.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.61 ซึ่งมาจาก เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 328.88
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 ซึ่งเกิดจากการฝากเงินเพิ่มขึ้นในตั๋วเงินคลังและตั๋วแลกเงิน ที่มีอายุไม่ถึง
3 เดือน และ เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 476.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
95.61 ซึ่งเกิดจากการฝากเงินเพิ่มขึ้นในตั๋วเงินคลัง และตั๋วแลกเงิน ที่มีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไป 	
ลูกหนี้การค้า สุทธิ เพิ่มขึ้น 546.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.83 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในไตรมาสที่ 4
มีการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้ยอดคงเหลือของลูกหนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วน สินค้าคงเหลือ
ลดลง 93.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.15
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 11.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 เนื่องจากบริษัทได้มีการบันทึกรับ
รู้การแปลงค่างบการเงินของ Vietnam Stanley Electric Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมนั้น ทำให้
สัดส่วนของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 336.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 เนื่องจากมีการตัด
จำหน่ายสินทรัพย์ที่หมดมูลค่าออก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ เพิ่มขึ้น 24.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.69 เป็นต้นทุนของโครงการ
พัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP
หนี้สินรวม
บริษัทมีหนี้สินรวม 1,179.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 441.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.89
ซึ่งมาจาก เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 258.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 และ เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 44 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.47 นอกจากนี้ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 144.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
173.46
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 และหนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานภายหลัง
เกษียณอายุ เพิม่ ขึน้ 28.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 154.87 เป็นการตัง้ สำรองตาม กฎหมายแรงงานไทย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มี ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น 7,261.84 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 503.19 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.45
เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ 957.44 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 383.11 ล้านบาท และมีผล
ต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ของ Vietnam Stanley Electric Company Limited 73.72 ล้านบาท ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2552
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

93

ข้อมูลสารสนเทศ
8. งบการเงิน
8.1 งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว แสดงที่หน้า 21 - 54
8.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมาจำนวนเงินรวม 1.82 ล้านบาท
ข. ค่าบริการอื่น ๆ
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 ฉบับ
จำนวนเงินรวม 0.12 ล้านบาท , การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบ
บัญชี จำนวนเงินรวม - ล้านบาท

ข้อมูลสารสนเทศ
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ประวัติบริษัท
พฤษภาคม

2523

เมษายน

2524

กรกฎาคม
สิงหาคม

2527
2527

เมษายน
ตุลาคม

2530
2530

มีนาคม
เมษายน
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์

2531
2531
2532
2533

กรกฎาคม

2533

พฤศจิกายน
เมษายน
พฤษภาคม

2533
2534
2534

มิถุนายน
พฤศจิกายน
กรกฎาคม

2534
2534
2536

กันยายน

2536

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กันยายน
ตุลาคม

2536
2536
2536
2537
2537

พฤษภาคม
มิถุนายน

2538
2538

กันยายน
พฤศจิกายน

2538
2538

ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับผลิตและจำหน่าย
หลอดไฟสำหรับยานยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริม
การลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 18 ล้านบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์สอ่ งสว่าง
สำหรับยานยนต์ และก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 44.5 ล้านบาท
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์แม่
พิมพ์และ JIG และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 53 ล้านบาท
ลงทุนสำหรับโรงงานแห่งใหม่ คือบริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตแม่พิมพ์และ JIG เสร็จสมบูรณ์
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 153 ล้านบาท
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการขยาย
โรงงานผลิตแม่พิมพ์
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการขยาย
โรงงานผลิตหลอดไฟ
ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตโคมไฟที่ 1 เสร็จสมบูรณ์
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาท
หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เสร็จสมบูรณ์
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจยั และพัฒนา
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 274.5
ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด ( มหาชน ) ”
ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ ELECTRO POLYMERS (PVT)
LIMITED แห่งประเทศปากีสถาน ในการผลิตหลอดไฟ และอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์
ก่อตั้งมูลนิธิสแตนเลย์ ( ประเทศไทย ) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
เซ็นสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ก่อสร้างส่วนขยายโรงงานโคมไฟเสร็จสมบูรณ์
ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการการสังคม
ร่วมลงทุนกับบริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด, บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด, บริษัท
ลูแม็กซ์ อินดัสทรีส์ จำกัด
เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท ท็อปไฮเทค ( ประเทศไทย ) จำกัด
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการขยาย
โรงงานแม่พิมพ์
ก่อสร้างอาคารสวัสดิการสำหรับพนักงานเสร็จสมบูรณ์
ประวัติบริษัท
ก่อสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับสำหรับยานยนต์ในส่วนรถยนต์เสร็จ
สมบูรณ์
รายงานประจำปี 2552
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พฤษภาคม

2539

ตุลาคม
กรกฎาคม
มกราคม

2539
2540
2542

กรกฎาคม
พฤษภาคม
กันยายน

2542
2543
2543

กันยายน
กันยายน
กรกฎาคม

2544
2545
2546

ตุลาคม

2546

พฤษภาคม

2547

กรกฎาคม

2547

พฤศจิกายน
เมษายน

2547
2548

พฤษภาคม

2548

มีนาคม
พฤษภาคม

2549
2549

กรกฎาคม

2549

สิงหาคม
กันยายน

2549
2549

มีนาคม

2550

เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง VIETNAM STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. ใน
ประเทศเวียดนาม
ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์
ก่อสร้างโรงงานผลิตแม่พิมพ์และ JIG ในส่วนขยาย เสร็จสมบูรณ์
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์และโรงงาน
ผลิตหลอดไฟ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์
ก่อสร้างโรงงานผลิตแม่พิมพ์และโรงงานหลอดไฟในส่วนขยาย เสร็จสมบูรณ์
ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการเข้าร่วมโครงการและ
ปฎิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ QS 9000 ในส่วนโรงงานผลิตหลอดไฟและโคมไฟ
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE “ สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD
ประจำปี 2546 จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียนที่มีผลการดำเนินการดีเด่น
ก่อ สร้ างโรงงานใหม่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร เพื่อ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก และ
อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์
ได้รับรางวัล “ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมการทำงาน ประจำปี 2547” จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE “ สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD
ประจำปี 2547 จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียนที่มีผลการดำเนินการดีเด่น
ได้รับรางวัล “โรงงานสีเขียว” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการประสานงานประกันสังคม” จาก
สำนักงานประกันสังคม
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2548” จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
ได้รับรางวัล “ Best Performance “ สาขา Industrial จากงาน SET AWARD ประจำ
ปี 2549 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผล
การดำเนินงานดีเด่น
ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน
ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละด้ า นสวั ส ดิ ก าร
แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงแรงงาน
ก่ อ สร้ า งโรงงานโคมไฟที่ 5 สำหรั บ ผลิ ต อุ ป กรณ์ ส่ อ งสว่ า งสำหรั บ ยานยนต์
เสร็ จ สมบู ร ณ์
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ประวัติบริษัท
กันยายน

2550

พฤษภาคม

2551

พฤษภาคม

2551

มิถุนายน

2551

สิงหาคม
กันยายน

2551
2551

พฤษภาคม

2552

พฤษภาคม

2552

สิงหาคม
กันยายน

2552
2552

ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่
2 และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2550 จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2551 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5
ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยใน
การทำงาน
ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์
จากกระทรวงแรงงาน
ได้รบั รางวัลโล่ทองแดง 2 ล้านชัว่ โมงอุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละด้ า นสวั ส ดิ ก าร
แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2551 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2552 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6
ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัดปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยใน
การทำงาน
ได้รบั รางวัลโล่ทองแดง 2 ล้านชัว่ โมงอุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4
ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละด้ า นสวั ส ดิ ก าร
แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2552 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4

ประวัติบริษัท
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