2

รายงานประจำป 2553

จุดเด่นในรอบปี

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,746,468
9,865,314
1,532,641
1,624,932
8,240,382

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

24.98
16.87
35.28
37.75
13.48

บาท
15.58
18.42
15.60
0.20
18.63
5.00
107.54

บาท
12.82
13.66
12.01
0.16
12.50
5.00
94.77

ยอดขายสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
8,939

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุน้ (หน่วย : บาท)
1,427

ประวัติบริษัท

18.63

12.50

2548 2549		2550		2551		2552		2553		2554

ผลิตภัณฑ์

22.69
22.69
15.15
21.74
53.74
49.12

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

7,286,367
7,470,568
5,715,725
538,983
1,308,611
957,441

ไทยสแตนเลย์

8,939,609
9,165,380
6,581,400
656,132
2,011,920
1,427,712

ของSHEETS
BALANCE

ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

เปลี่ยนแปลง
(%)

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

สำหรับปีสนิ้ สุด
31 มี.ค. 2553
(พันบาท)

จุดเด่นในรอบปี

สำหรับปีสนิ้ สุด
31 มี.ค. 2554
(พันบาท)

2548 2549		2550		2551		2552		2553		2554

2548 2549		2550		2551		2552		2553		2554

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

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

		 เศรษฐกิ จ ประเทศไทยในปี
2553 ฟื้ น ตั ว ดี ขึ้ น จากวิ ก ฤติ ท างการ
เงิ น เลห์ แมนบราเธอร์ส ส่งผลให้อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.8
โดยเป็น ไตรมาสที่หนึ่งร้อยละ 12.0

ไตรมาสที่สองร้อยละ 9.1 ไตรมาสที่
สามร้อยละ 6.6 ไตรมาสทีส่ รี่ อ้ ยละ 3.8
		 กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2554 จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 4.5
แต่เนื่องจากผู้ประกอบการยานยนต์ได้

ร้อยละ

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

5.4

7.0 6.3

7.8
4.6 5.2 4.9

4.5
2.5

2.1

STEEHSของ
ECNALAB

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ปี

อัตราการเจริญเติบโตของ GDP
(2544 - 2554)
(ที่มา กระทรวงการคลัง)

ไทยสแตนเลย์

-2.8

2. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์
		 อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็น
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ
ได้ฟนื้ ตัวจากวิกฤติทางการเงินเลห์แมน
บราเธอร์ ส โดยยอดการจั ด จำหน่ า ย
รถยนต์ภายในประเทศปี 2553 จำนวน
800,357 คัน ซึง่ สูงขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์
(เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 45.8 เที ย บกั บ ปี ที่
ผ่านมา)
		 ส่ ว นยอดการผลิ ต รถยนต์ ก็ สู ง
ขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน โดย
มียอดการผลิตจำนวน 1,644,416 คัน
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 เทียบกับปีที่ผ่าน
มา) ทั้งนี้เป็นยอดการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ทั้ ง ในส่ ว นของการผลิ ต เพื่ อ การจั ด
จำหน่ายภายในประเทศ และการผลิต
เพื่อการส่งออก
		 เมื่ อ วิ เ คราะห์เป็นรายไตรมาส
การผลิตรถยนต์ไตรมาสที่หนึ่ง จำนวน
382,944 คัน ไตรมาสที่สอง จำนวน

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ในประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ งลด
กำลังการผลิตลง ซึ่งคาดว่าผลกระทบ
ดั ง กล่ า วจะดำเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนถึ ง สิ้ น ปี นี้ และยั ง ไม่ ส ามารถคาด
การณ์สถานการณ์ต่อจากนี้ได้
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รายงานประจำปี 2553

386,050 คัน ไตรมาสที่สาม จำนวน
428,236 คัน และไตรมาสที่สี่ จำนวน
447,186 คัน โดยยอดการผลิตเพิ่มสูง
ขึ้นมากในช่วงครึ่งปีหลัง
		 การจัดจำหน่ายยานยนต์ภายใน
ประเทศปี 2554 มีการคาดการณ์ ว่ า
จะเป็ น จำนวน 860,000 คั น (เพิ่ม
ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.5 เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา)
และยอดการผลิตจำนวน 1,800,000
คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เทียบกับปีที่
ผ่านมา) แต่ในวันที่ 11 มีนาคม 2554
ประเทศญี่ ปุ่ น ประสบปั ญ หาภั ย พิ บั ติ
แผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ปัญหาการส่งมอบชิ้นส่วนสำหรับการ
ผลิต จึงคาดการณ์ได้ว่ายอดการผลิต
อาจจะลดลง
		 สำหรั บ ตลาดรถจั ก รยานยนต์
มียอดการจัดจำหน่ายภายในประเทศ
จำนวน 1,845,997 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ

20.2 เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา) ยอดการ
ผลิตรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปจำนวน
2,024,599 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8
เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา) ถื อ ว่ า เป็ น ยอด
การผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
		 ส ภ า พ ก า ร ต ล า ด ข อ ง ร ถ
จักรยานยนต์ในปี 2554 ยังคงสดใส มี
การคาดการณ์ยอดจัดจำหน่ายรถจักร
ยายนต์ เ ป็ น จำนวน 2,000,000 คั น
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เทียบกับปีที่ผ่าน
มา) และยอดการผลิตรถจักรยานยนต์
สำเร็จรูปจำนวน 2,300,000 คัน (เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 13.5 เทียบกับปีที่ผ่านมา)
		 แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก ต ล า ด ร ถ
จั กรยานยนต์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
ภั ย พิบัติประเทศญี่ ปุ่ น จึ ง คาดการณ์
ได้ว่า ยอดการจัดจำหน่ายอาจจะเพิ่ม
สูงขึ้น

สารจากคณะกรรมการบริหาร
1,800,000

คัน

2,500,000

คัน
จุดเด่นในรอบปี

1,600,000
2,000,000

1,400,000
1,200,000

1,500,000

1,000,000
800,000
400,000

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

1,000,000

600,000

500,000

200,000
2550

2551

2552

2553

ปี

ยอดจัดจำหน่ายรถยนต์ (2549 - 2553) (Domestic + Export)
(ที่มา สถาบันยานยนต์)

2549

2553

ปี

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจัดทำระบบที่จะ
ทำให้ ค้ น พบปั ญ หาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
และลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การ
ลดปริมาณการเก็บสินค้าคงคลัง และ
การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ประวัติบริษัท

		 สำหรับกิจการหลอดไฟ นอกจาก
จะผลิ ต เพื่ อ จั ด จำหน่ า ย ยั ง ผลิ ต เพื่ อ
เป็นชิ้นส่วนสำหรับการประกอบโคมไฟ
ด้วย
		 สำหรับกิจการแม่พมิ พ์ นอกจาก
จะเป็ น อุ ป กรณ์ แ ม่ พิ ม พ์ ส ำหรั บ การ
ฉี ด ขึ้ น รู ป ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบโคมไฟ
ยั ง จั ด จำหน่ า ยไปยั ง บริ ษั ท ในเครื อ

ไทยสแตนเลย์

		 กิ จ การหลั ก ของบริ ษั ท ฯ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ “กิ จ การ
หลอดไฟ” “กิ จ การโคมไฟ” และ
“กิจการแม่พิมพ์/กิจการการออกแบบ”
		 สัดส่วนยอดขายของกิจการโคม
ไฟอยู่ที่ร้อยละ 91.6 และยอดขายอีก
ร้อยละ 8.4 เป็นของกิจการหลอดไฟ
กิจการแม่พมิ พ์ และกิจการการออกแบบ

2552

ของSHEETS
BALANCE

สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายกำไรสู ง สุ ด
เป็นประวัติการณ์
		 และจากการดำเนินกิจกรรมยก
ระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้า
หมายของเสียเป็นศูนย์ และการดำเนิน
กิจกรรมขจัดความสูญเปล่าในแต่ละ
พื้นที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลประกอบ
การของบริษัทฯ ดีขึ้น พร้อมทั้งได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นด้วย
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนิน
กิจกรรม “การทำให้มองเห็น” ในแต่ละ

<โครงสร้างยอดขาย>			

2551

ยอดจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (2549 - 2553)
(ที่มา สถาบันยานยนต์)

3. การดำเนินงานของบริษัท			
		 ภายใต้ ส ภาพเศรษฐกิ จ และ
สภาวะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เ ช่ น นี้
ทำให้ยอดขายของบริษัทปี 2553 เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 22.7 เทียบกับปีที่ผ่านมา
สำหรับกำไรจากการดำเนินงานก็เช่น
เดียวกัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.6 เทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุง
ระบบการผลิต โดยการดำเนินกิจกรรม
SNAP (Stanley New Approach
for higher Productivity - กิจกรรม
การปฏิ รู ป การผลิ ต ) ทำให้ บ ริ ษั ท ฯ

2550

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

2549

สแตนเลย์และบริษัทคู่ค้าต่างๆ ด้วย
		 สำหรั บ กิ จ การการออกแบบ
นอกจากเป็นการออกแบบสำหรับการ
ผลิ ต โคมไฟ แต่ ยั ง ออกแบบและจั ด
จำหน่ายไปยังบริษัทในเครือสแตนเลย์
และบริษัทคู่ค้าต่างๆ ด้วย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการบริหาร

จุดเด่นในรอบปี

มูลค่าและสัดส่วนโครงสร้างยอดขายของแต่ละกิจการประจำปี 2553 เป็นดังนี้

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

กิจการหลอดไฟ
กิจการโคมไฟ
กิจการแม่พิมพ์และการออกแบบ
รวม

ปี 2553
(เม.ย. 2553 – มี.ค. 2554)
จำนวน
สัดส่วน
558,810
8,185,429
195,370
8,939,609

6.2%
91.6%
2.2%
100.0%

หน่วย : พันบาท
ปี 2552
(เม.ย. 2552 – มี.ค. 2553)
จำนวน
สัดส่วน
583,676
6,300,577
402,114
7,286,367

8.0%
86.5%
5.5%
100.0%

อัตราเพิ่มลด
(4.7%)
29.9%
(51.4%)
22.7%

* กิจการหลอดไฟและกิจการแม่พิมพ์ ไม่รวมยอดการโอนภายใน

<การลงทุน>			
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

การลงทุนในปี 2553 มีการซื้อที่ดินเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ รายละเอียดการลงทุนของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ไทยสแตนเลย์

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ
แม่พิมพ์และจิ๊ก
อื่น ๆ
รวม

ปี 2553
(เม.ย. 2553 – มี.ค. 2554)
จำนวนเงิน

227.88
1.69
473.10
215.05
12.37
930.09

ปี 2552
(เม.ย. 2552 – มี.ค. 2553)
จำนวนเงิน

111.76
2.38
195.06
122.35
1.56
433.11

อัตราเพิ่มลด
103.9%
(28.9%)
142.5%
75.8%
692.9%
114.8%

<การจ้างงาน>			

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เนื่องจากการผลิตและการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น การจ้างงานพนักงานจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 15% โดยจำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี
2553 เป็นดังต่อไปนี้
หน่วย : คน

ประวัติบริษัท

พนักงานท้องถิ่น (ชาย)
พนักงานท้องถิ่น (หญิง)
พนักงานคนญี่ปุ่น
รวม
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รายงานประจำปี 2553

จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2553 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2552
1,562
1,333
32
2,927

1,377
1,141
30
2,548

เพิ่มลด

185
192
2
379

สารจากคณะกรรมการบริหาร

จุดเด่นในรอบปี

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

ประธานกรรมการบริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร

ประวัติบริษัท

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด
(มหาชน)

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

		 อีกทั้ง บริษัทฯ จะบริหารงานให้
บริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับผู้ที่มีส่วนได้
เสี ย ทุ ก ท่ า น (ได้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น คู่ ค้ า
พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น) เพื่อ
แบ่งปันกำไรและความสุขร่วมกัน
		 จากนี้ไป บริษัทฯ จะดำเนินการ
ตามมาตรการข้ า งต้ น และพยายาม
จัดสรรกำไร เพือ่ ให้ได้รบั ความพึงพอใจ
จากผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ า น จึ ง ใคร่ ข อความ
ร่วมมือ ทั้งทางด้านคำแนะนำและแรง
สนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

เพื่ อ มุ่ ง สู่ อ นาคต โดยเน้ น กิ จ กรรม
SNAP (Stanley New Approach for
higher Productivity - กิจกรรมการ
ปฏิรูปการผลิต) พร้อมทั้งส่งเสริม การ
พั ฒ นาเทคโนโลยี การพั ฒ นาสิ น ค้ า
เพื่อมุ่งสู่การขยายกิจการให้เติบโตยิ่งๆ
ขึ้นไป
		 บริษทั ฯ จะหล่อหลอมสติปญ
ั ญา
ของพนักงานไทยสแตนเลย์ทุกคนและ
บริษัทในเครือสแตนเลย์ เพื่อให้ได้รับ
ความไว้ ว างใจของลู ก ค้ า ทั้ ง ในด้ า น
คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ พร้อมทั้ง
ขยายธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบ
การทำงาน

ไทยสแตนเลย์

		 เศรษฐกิ จ ประเทศไทย มี แ นว
โน้ ม จะเติ บ โตขึ้ น เฉกเช่ น เดี ย วกั บ
นานาประเทศในแถบอาเซี ย น โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง บทบาทการเป็ น ฐาน
การส่งออกยานยนต์ไปทั่วโลก โดยเน้น
การผลิตรถประเภท ECO Car
		 ส่วนอีกด้านหนึ่ง กลุ่มประเทศ
BRIC’s ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอินเดีย เป็นต้น ก็มีการแข่งขัน
กั น อย่ า งรุ น แรงกั บ นานาประเทศใน
แถบอาเซียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้อง
เอาชนะด้านราคาและถือเป็นการแข่ง
ขันในระดับโลก
		 ด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจเช่นนี้
บริษัทฯ จะต้องปฏิรูประบบการผลิต

ของSHEETS
BALANCE

4. แนวโน้มในอนาคต
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สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

ไทยสแตนเลย์

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

1.
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4.

6.

7.

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการ
4. นายชิเกะฮิโร โคบายาชิ
ผู้จัดการใหญ่
5. นายยาซุฮิโระ อามาโนะ
ผู้จัดการใหญ่
6. นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิิ
ผู้จัดการใหญ่
7. นายโทโมคาซุ วาคายาม่า
รองผู้จัดการใหญ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายงานประจำปี 2553

นายฮิโรยูกิ
นายอภิชาต
นายโคอิจิ
นายทนง
นางพิมพ์ใจ
นางพรทิพย์
นายคะซึโทชิ
นายคัทสึมิ
นายกฤษดา
นายโชคชัย
นายสุชาติ
นายพิจารณ์

5.

3.

นาคาโนะ
ลี้อิสสระนุกูล
นางาโนะ
ลี้อิสสระนุกูล
เหล่าจินดา
เศรษฐีวรรณ
อีโนะ
คอนโด
วิศวธีรานนท์
ตั้งพูลสินธนา
พิศิษฐวานิช
สุขภารังษี

2.
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ผลิตภัณฑ์ของไทยสแตนเลย์

ระดั บ โลกเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ มี ค วามมั่ น ใจ
ในผลิตภัณฑ์ เราจึงผลิตหลอดไฟที่ให้
แสงสว่างเหมาะกับสายตาของผู้ขับขี่
ยานยนต์ แ ละสามารถใช้ ง านได้ ทุ ก
สภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์
ของ
ยังได้พัฒนาชนิดของ
หลอดไฟและโคมไฟให้ ห ลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้

งานและได้ น ำเทคโนโลยี ที่ ก้ า วล้ ำ
นำสมั ย มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความสวยงาม
และความปลอดภัยของผูข้ บั ขีย่ านยนต์
เป็ น หลั ก (ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม http://
www.raybrig.gr.jp)

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

			
เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
หลอดไฟและโคมไฟสำหรั บ การ
ประดั บ ตกแต่ ง ยานยนต์ ที่ น ำเข้ า มา
จากประเทศญีป่ นุ่ โดยเน้นถึงแสงสว่าง
และความปลอดภัยของผูข้ บั ขีย่ านยนต์
เป็นหลัก
			
มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สั่นสะเทือน ความร้อน ฝุ่นละอองน้ำ
เป็นต้น
		 เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่ง
มอบให้ กั บ ลู ก ค้ า นั้ น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่บริษัท
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ดังนี้ ISO 9001, ISO/TS 16949 และ
ISO 14001
		 บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ความ
เป็ น สากลและได้ รั บ การยอมรั บ ไป
ทั่วโลก

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยคำนึงถึงการเป็นนวัตกรรม
ที่ทันสมัยจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
ผลิ ต ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ มี
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง เริ่ ม จากการผลิ ต
แม่ พิมพ์เพื่อเป็นแบบของโคมไฟโดย
ส่งแม่พมิ พ์ไปยังโรงงานประกอบโคมไฟ
เพื่อนำมาฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนโคมไฟ
ต่างๆ และเข้าสู่ขั้นตอนประกอบหลอด
ไฟกั บ ชิ้ น ส่ ว นโคมไฟต่ า งๆ จนได้ ชุ ด
โคมไฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการ
ตรวจสอบด้านคุณภาพต่างๆ เช่น ความ

จุดเด่นในรอบปี

		 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
จำกั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เกี่ ย วกั บ
อุ ป กรณ์ ส่ อ งสว่ า งยานยนต์แ บบครบ
วงจร ซึง่ ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
ดั ง นี้ หลอดไฟ โคมไฟ และแม่ พิ ม พ์
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ดำเนิ น การครบรอบ
30 ปี โดยมีวิวัฒนาการด้านออกแบบ
และการผลิ ต เพื่ อ ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุ ณ ภาพ รู ป ลั ก ษณ์ ส วยงามทั น สมั ย
และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน
		 กระบวนการของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
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แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
		 ใ น ปี 2 5 5 3 อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยานยนต์ได้มีการขยายอัตราการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีรถ
รุ่ น ใหม่ ทั้ ง ในส่ ว นของรถยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ไม่มากนัก โดยมีแนวคิด

ในทางมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาเป็ น รถยนต์
ขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน และเป็น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (ECO CAR)
ส่ ว น จั ก ร ย า น ย น ต์ จ ะ เ น้ น ที่ ก า ร
ออกแบบให้ รู ป ลั ก ษณ์ ทั น สมั ย เน้ น

กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
		 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ร ถยนต์ แ ละรถ
จักรยานยนต์ ที่บริษัทผลิต ในรอบปี
2553 มีดังนี้

• FIORE

• FINO

รถจักรยานยนต์

ได้แก่ YAMAHA : FIORE , FINO

ไทยสแตนเลย์

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2553

ได้แก่ HONDA CARS : JAZZ,
BRIO

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รถยนต์

• BRIO
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รายงานประจำปี 2553

• JAZZ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• กิจกรรมการตรวจติดตามจากผู้บริหารระดับสูง

Visualize, การควบคุ ม คุ ณ ภาพ,
การควบคุ ม การจั ด ส่ ง , การควบคุ ม
กำลั ง คน, การควบคุ ม การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ รวมถึ ง การควบคุ ม
สายการผลิ ต ว่ า สามารถปฎิ บั ติ ง าน
ได้ ต ามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ห รื อ ไม่ รวม
ถึงหัวข้อที่ประชุมในห้องสำนักกลยุทธ์

เพิ่มผลประกอบการ ซึ่งผลการ Audit
ได้คะแนนสูงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในปีนี้
ก็จะมีการขยายผลไปยังโรงงานอื่นๆ
ต่อไป

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ประวัติบริษัท

		 ในปี ที่ ผ่ า นมา กิ จ กรรมการ
ปรับปรุงการผลิต ได้เพิ่มความเข้มข้น
ในการดำเนิ น การมากขึ้ น เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จึง
จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการทำงาน
เพื่อที่จะสามารถรองรับ คำสั่งซื้อจาก
ลู ก ค้ า ที่ มี ม ากขึ้ น จากแผนที่ ว างไว้
อย่างมาก โดยใช้ทรัพยากร บุคคลและ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ที่สุด
		 สำหรับการประชุมผู้บริหารใน
ห้องสำนักกลยุทธ์เพิ่มผลประกอบการ
ในปี นี้ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาการ
ประชุ ม ในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ในการปรั บ
กลยุทธ์การดำเนินการ เพื่อรองรับกับ
คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
		 น อ ก จ า ก นี้ ใ น ปี ที่ ผ่ า น ม า
หน่วยงาน SNAP Promotion ของ
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนิน
งานด้านการปรับปรุงการผลิต โดยจะ
เน้นในเรื่องการทำให้สามารถมองเห็น
ถึ ง ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ไ ด้ ด้ ว ย ส า ย ต า

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

การดำเนินงานด้านการปรับปรุงการผลิต - กิจกรรม SNAP
(Stanley New Approach for higher Productivity)	

จุดเด่นในรอบปี

		 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา “การค้นหาคุณค่าของแสงอย่างไม่มีสิ้นสุด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารของ
องค์กรในฐานะผู้ผลิตสินค้า และค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนปณิธานของเรา” ซึ่งกลุ่มสแตนเลย์ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลากว่า
10 ปี โดยในฐานะ ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แสงจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่สร้างเสริม สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อมวลมนุษยชาติได้อย่างไม่มขี ดี จำกัดจึงต้อง เสาะหา วิจัยและค้นคว้าเพื่อให้ได้กรรมวิธีในการนำศักภาพของแสง มาเป็น
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ สแตนเลย์ และทุ่มเทกับกระบวนการผลิต ด้วยการพัฒนาและปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ระบบ SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมด้านเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง
		 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความโปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารนโยบายคุณภาพ และนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็น
เป้าหมายและแนวปฏิบัติสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคณะผู้บริหารจะเข้าทบทวน ตรวจติดตาม ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่เสมอ
		 การดำเนินงานด้านต่างๆ ในปี 2553 เป็นดังนี้

จุดเด่นในรอบปี
สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
ไทยสแตนเลย์

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

		 กิจกรรมอื่นๆ ที่ดำเนินการในปี
ที่ผ่านมา
• SNAP Mieruka (Visualize)
Patrol เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้
บริ ห ารเข้ า ไปยั ง พื้ น ที่ ก าร
ผลิ ต ติ ด ตามการทำงาน
ของพนักงาน รวมทั้งชี้แนะ
พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร
ทำงานให้กับหน่วยงาน เพื่อ
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ลดความสู ญ เปล่ า ในการ
ทำงาน กิ จ กรรมนี้ ด ำเนิ น
การทุ ก สั ป ดาห์ หมุ น เวี ย น
ไปตามพื้นที่การผลิตต่างๆ
ซึ่ ง ใ น ปี ห น้ า จ ะ เ น้ น ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เชิ ง เส้ น เป็ น หลั ก
เพื่ อ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ าก
การปรับปรุงอย่างเต็มที่

• SNAP Player เป็นกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ที่ ด ำเนิ น
การอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
เพิม่ Kaizen Man : บุคลากร
ที่มีความสามารถ ที่จะช่วย
ในการปรับปรุงงาน
• SNAP Leader Conference เป็ น การประชุ ม
เพื่อทบทวนผลการปรับปรุง
ในเดือนที่ผ่านมา และชี้แจง
หั ว ข้ อ การดำเนิ น งานใน
เดือนต่อๆ ไป
• SNAP Report เป็นกิจกรรม
ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตรวจ
ติ ด ตามความคื บ หน้ า การ
ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งดำเนิน
การเป็นประจำทุกเดือน
		 ในปีนี้ บริษทั จะเน้นการปรับปรุง
ในหน่วยงาน In - Direct เพิ่มขึ้นด้วย
จะเห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ
กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต เป็ น
อย่ า งมาก โดยใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก
การปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารดำเนิ น การเพื่ อ
รองรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อตรวจติดตามสภาพความปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความร้อน แสงสว่าง เสียง
และปริมาณสารเคมีในอากาศ เป็นประจำทุกเดือน ทำให้การปรับปรุงแก้ไขเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

		 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับ
การดำเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นอนุ รั ก ษ์
พลังงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นทั้ง
การตรวจติ ด ตาม ประเมิ น ผล และ
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติ
งานทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

กิจกรรมด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

• อบรมการระงั บ อั ค คี ภั ย ของ Top Gun
Team
แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

Top Gun Team

• รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วม
ประกวดทีมฉุกเฉิน

กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งจิ ต สำนึ ก
ด้านความปลอดภัย

		 การส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เป็น
นโยบายหลักของคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใน
แต่ ล ะปี ไ ด้ จั ด หลั ก สู ต รการอบรมแก่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉลี่ ย 25 หลั ก สู ต รต่ อ ปี ได้ แ ก่ การ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ประวัติบริษัท

		 บริษัทได้ตั้งทีมฉุกเฉิน สำหรับ
เหตุ ก ารณ์ ร้ า ยแรง ภายใต้ ชื่ อ Top
Gun Team โดยสามารถทำหน้าที่กู้ภัย
ในสถานการณ์ต่างๆ และ ระงับอัคคี
ภัย ซึ่งได้รับการฝึกพิเศษ เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในบริษัทและ
ช่วยเหลือชุมชน ทั้งนี้บริษัทได้ส่ง Top
Gun Team เข้าร่วมประกวดทีมฉุกเฉิน
ในสถานประกอบการในงานสัปดาห์
แห่งความปลอดภัยในการทำงานแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2553 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา จากทีมฉุกเฉิน
ทั้งหมด 23 ทีม Top Gun Team ได้รับ
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

		 การดำเนิ น งานด้ า นความ
ปลอดภั ย ของบริ ษั ท เป็ น การดำเนิ น
งานโดยคณะกรรมการด้ า นความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้ อ มในการทำงาน ซึ่ ง ประกอบ
ด้ ว ยตั ว แทนจากฝ่ า ยผู้ บ ริ ห าร และ
ตัวแทนพนักงานซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยพนักงาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2553 วาระการทำงาน 2 ปี ซึ่ ง จะ
มี ห น้ า ที่ ใ นการนำเสนอนโยบายและ
แผนการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ยั ง มี
แผนก Safety and Environment ซึ่ง
สั ง กั ด ในหน่ ว ยงานบริ ห าร ทำหน้ า ที่
ผลั ก ดั น ให้ น โยบายและแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ เป็ น ไปตามที่ ค ณะ
กรรมการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว
อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทำงาน กำหนดไว้ โดยมี ก ารดำเนิ น
กิจกรรมด้านความปลอดภัยดังนี้

จุดเด่นในรอบปี

การดำเนิ น งานด้ า นความ กิจกรรมตรวจติดตามสภาพความปลอดภัยโดยคณะผู้บริหาร
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ EBM Patrol
		 ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัย โดยลงพื้นที่ทั่วทั้งบริษัท
ด้านอนุรักษ์พลังงาน

จุดเด่นในรอบปี
สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
ไทยสแตนเลย์

• อบรมทักษะการขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและวินยั จราจร

		 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในสื่อต่างๆ
ภายในบริ ษั ท เช่ น Safety Board, News Letter, เสี ย งตามสาย, Monday
meeting อย่างสม่ำเสมอ

		 การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้าน
ความปลอดภั ย ของบริ ษั ท ได้ รั บ การ
ยอมรั บ จากทั้ ง ลู ก ค้ า และบริ ษั ท ใน
เครือ อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2547 ถึง ปัจจุบนั

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ทักษะการขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ อ ย่ า งปลอดภั ย และ
วินัยจราจร, การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
การวิ เ คราะห์ ง านและประเมิ น ความ
เสี่ยงอย่างปลอดภัย การป้องกันและ
ควบคุ ม การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ บื้ อ งต้ น
เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับพนักงานเข้าใหม่
ทุกคน บริษัทจะจัดการปฐมนิเทศเรื่อง
ความปลอดภัยเป็นเวลา 1 วัน ก่อนวัน
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านจริ ง และจั ด ทำคู่ มื อ
ความปลอดภั ย ในการทำงานให้ เ ป็ น
แนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน
ด้วย

• การให้ความรูค้ วามเข้าใจและตรวจติดตามด้านความปลอดภัยแก่ Supplier

		 นอกจากกิจกรรมที่ดำเนินการภายในบริษัทแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังขยายผล
มาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ supplier โดยได้จัดทำเป็น
แผน Training & Audit Supplier โดยร่วมมือกับ ฝ่ายจัดซื้อ ในการคัดเลือก
supplier เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตรวจติดตามด้านความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในระยะแรกประมาณ 15 บริษัท และเปิดโอกาส
ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชม ศึกษา กิจกรรมด้านความปลอดภัยของ
บริษัทด้วย

14

รายงานประจำปี 2553

• รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน

		 บ ริ ษั ท ยั ง ค ง มุ่ ง มั่ น พั ฒ น า
กิ จ กรรมด้ า นความปลอดภั ย และตั้ ง
เป้าหมายในเรื่องชั่วโมงการทำงานที่
ปลอดจากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 5 ล้าน
ชั่วโมง และ 10 ล้านชัว่ โมง ตามลำดับ
และการรับรองระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย TIS/
OHSAS18001

การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการ
		 บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ จัดการกับของเสียจากการผลิต
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

		 โดยบรรจุเรื่องสิ่งแวดล้อมลงในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน การให้
ความรู้โดยผ่านบอร์ดข่าวสาร และทาง Monday Meeting โดยในปีที่ผ่านมา
ได้รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

		 โดยคณะผู้ บ ริ ห ารและคณะ
กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดให้มี
การลงพื้นที่ทั่วทั้งบริษัท ทุก 3 เดือน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมตรวจติดตามด้านสิ่ง
แวดล้อม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

• ป้ า ยรณรงค์ ล ดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก บรรจุ
อาหาร

ไทยสแตนเลย์

โดยการร่ ว มปลู ก ต้ น ไม้ ใ น
บ ริ เ ว ณ บ ริ ษั ท โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
พนักงานในวันก่อนหยุดปีใหม่ของบริษทั

ของSHEETS
BALANCE

กิ จ กรรมเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วใน
บริษัท

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพราะจะส่งผลไปยังการเลือกใช้วัตถุดิบที่
ปราศจากสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว สู่ขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และเลือกใช้ระบบบำบัด และการจัดการ
ของเสียจากการผลิต โดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยปัจจุบัน บริษัทมี
การคัดแยกของเสีย กรณีที่เป็นของอันตราย เช่น กากสี จากขั้นตอนการพ่นสี
บริษัทมอบหมายให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการกำจัด
และบำบัดให้ ส่วนของเสียประเภทอื่นๆ จะทำลายโดยการบด และส่ง ต่ อ ให้
ผู้ดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการเปิด
เผยต่อลูกค้า โดยสามารถตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตได้

จุดเด่นในรอบปี
ประวัติบริษัท

ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ดำเนิ น การตาม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่
มุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
• ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารดำเนิ น
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ การอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิด
มลภาวะ ลดผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ด ขึ้ น น้ อ ย
ที่สุด และปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่องในทุกกระบวนการตั้ง
แต่การออกแบบ, การพัฒนา,
การผลิ ต และการบริ ก าร
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถึ ง การ
ทำลาย โดยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ไ ด้ ต ามกฎหมาย
และข้ อ กำหนดต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาสิ่ง
แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ขอความ
ร่ ว มมื อ จากผู้ ที่ มี กิ จ กรรม
เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ดำเนิ น การฝึ ก อบรมและ
สื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐาน
นโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ด้ า น สิ่ ง
แวดล้อมให้กับพนักงานทุก
คน และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
และสร้ า งจิ ต สำนึ ก ด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมแก่พนักงาน
• เปิดเผยและประชาสัมพันธ์
ห ลั ก ป รั ช ญ า พื้ น ฐ า น
นโยบายและสถานภาพการ
ดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่ง
แวดล้อมต่อสาธารณชน
		 จากนโยบายนำมาสู่การดำเนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างต่อเนื่องดังนี้

• กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท

• กิจกรรมตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ไทยสแตนเลย์

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน

		 บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในปี 2553 เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พลังงาน เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน และการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด
รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนง
ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
		 บริษัท ได้มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มต้นที่ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้
• การเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED ในไฟถนนในบริษัท และหลอดไฟ T5 ในโรงงานโคมไฟ
• ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ (B - One System)
		 โรงงานแม่พิมพ์
• การเปิดปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดที่มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน
• การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่อง
		 ปรับอากาศขนาดใหญ่เป็นรุ่นใหม่

กิ จ กรรมตรวจติ ด ตามด้ า น
อนุรักษ์พลังงาน

		 โดยคณะผู้ บ ริ ห ารและคณะ
ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดให้มี
การลงพื้นที่ทั่วทั้งบริษัท ทุก 3 เดือน
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
		 นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อต่างๆ
ใ น บ ริ ษั ท เ พื่ อ ป ลู ก จิ ต ส ำ นึ ก ข อ ง
พนั ก งาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์การ
ปิ ด ไฟ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ.2553 ช่วงเวลา 20.30 น.- 21.30 น.
		 ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการอนุ รั ก ษ์
พลั ง งานได้ ก ำหนดเป้ า หมายในด้ า น
การได้ รั บ รองมาตรฐานการจั ด การ
พลั ง งานภายในปี 2554 และสร้ า ง
รากฐานความรู้และความเข้าใจในการ
ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุดโดยการฝึกอบรมพนักงานให้ได้
100%
		 เพื่ อ ให้ พ นั ก งานคำนึ ง ถึ ง เรื่ อ ง
ความปลอดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
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รายงานประจำปี 2553

• กิจกรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ พลังงาน

ค ณะ กรรมการทั้ ง 3 ค ณ ะ จึ ง จั ด
กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น
ประจำทุ ก ปี ภายใต้ ชื่ อ งานว่า SEE
Week (SEE: Safety Environment
and Energy) โดยปี ที่ ผ่ า นมาใช้
สโลแกน ปฎิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภั ย

ห่างไกลอุบัติเหตุ ทิ้งขยะตามประเภท
ควบคุมขอบเขตการใช้พลังงาน ซึ่งได้
มีบริษัท และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
งาน และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
พนั ก งานบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น
จำนวนมาก

กิจกรรม 5ส
การดำเนินงานด้านพนักงาน
		 ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ 5ส สะสาง 		 ปัจจุบันพนักงานของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นควบคู่กับการเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ประวัติบริษัท
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คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

• กิจกรรม 5 ส

บริษัท ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานมาโดยตลอด การดำเนินงาน
ด้ า นพนั ก งานจึ ง มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมและเกิ ด ประโยชน์ ทั้ ง กั บ
พนั ก งานและบริษัท จนได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบู ร ณ์
(TLS8001) และรางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละ
สวัสดิการแรงงาน 5 ปีต่อเนื่อง (2549 - 2553) โดยสามารถแบ่งการดำเนินงาน
ด้านพนักงานได้ดังนี้
• การจ้างงาน
บริษัทคำนึงถึงการให้ความ
เป็ น ธรรมในการจ้ า งงาน
โดยไม่ มี ก ารเลื อ กจ้ า งหรื อ
เลื อ กปฎิ บั ติ ร ะหว่ า งเพศ
ชาย - หญิ ง คงมี แ ต่ ก าร
พิ จ ารณาลั ก ษณะงานที่
เหมาะสมกับเพศ และไม่มี
การกี ด กั น จากการ พิ ก าร • ร้านสะดวกซื้อ
หรื อ การป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ ยั ง
สามารถทำงานได้ อี ก ทั้ ง
ไม่ มี ก ารจ้ า งแรงงานเด็ ก
โดยพนักงานของบริษัทไม่มี
อายุตำ่ กว่า 18 ปี นอกจากนี้
ยั ง คงให้ ค วาม สำคั ญ กั บ
การจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการ
ที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยขยัน • กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เงินล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่ า อาหาร เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล
อย่ า งเหมาะสม เป็ น ธรรม
และตรงต่อเวลา
• สิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท เข้ า ใจในสิ ท ธิ ส่ ว น
บุ ค คล สิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งสภาพ
การทำงานและการคุ้มครอง • เทศกาลวันสงกรานต์
พักผ่อนหย่อนใจและอำนวย
ทางสั ง คม โดยได้ จั ด ให้ มี
ความสะดวก เช่ น ศาลา
การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
พั ก ผ่ อ นภายนอกอาคาร
ของพนักงาน จัดให้มีสภาพ
ห้ อ งสมุ ด และอิ น เตอร์ เ น็ ต
ก า ร ท ำ ง า น ที่ ป ล อ ด ภั ย
ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื้ อ มี ห้ อ ง
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ มี ส ถานที่

จุดเด่นในรอบปี

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้าง
นิ สั ย เป็ น พื้ น ฐานของการทำงาน
บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรม 5ส อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2553 คณะกรรมการ
5ส ได้ ตั้ ง เป้ า หมายจั ด ทำเกณฑ์
คะแนนในการตรวจพื้นที่ 5ส ให้เป็น
มาตรฐานกลาง เพื่อให้การตรวจพื้นที่
5ส ของแต่ละฝ่าย เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีเป้าหมายผลการตรวจ
แต่ละพื้นที่ได้มากกว่า 80 คะแนน
		 นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ทำ 5ส
Map เพื่อแสดงผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่
ได้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง องค์ ก ร ในส่ ว นของ
กิจกรรม 5ส ได้จัดเดือนแห่งกิจกรรม
5ส เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้เพิ่มกิจกรรม
ประกวดร้ อ งเพลง 5ส เพื่ อ กระตุ้ น
ความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

ไทยสแตนเลย์

• การพัฒนาบุคคลากร
บริษัทเน้นการจัดฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฎิบตั งิ าน และด้านอารมณ์
และสภาพจิตใจ การวางแผน
ชี วิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและ
ความรู้ แก่ พ นั ก งานทุ ก
ระดับชั้น โดยในแต่ละปีจะ
มี ก ารพิ จ ารณาหลั ก สู ต รที่
เหมาะสม ในปี 2553 ได้มี
หลักสูตรเพิ่มเติมดังนี้ การ
บริหารสมดุลชีวิต, การคิด
เชิ ง กลยุ ท ธ์ การฝึ ก การ

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

พยาบาลระดั บ มาตรฐาน
พร้ อ มแพทย์ ป ระจำการ
ทุกวัน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ
ด้านการลาหยุดตามความ
จำเป็ น ต่ า งๆ อี ก ทั้ ง ยั ง ให้
ค ว า ม ส ำ คั ญ กิ จ ก ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ศ า ส น า
ประเพณี วั ฒ นธรรมต่ า งๆ
นอกจากส่วนที่บริษัทจัดให้
กั บ พนั ก งาน ในส่ ว นของ
พนั ก งานก็ มี สิ ท ธิ ใ นการ
เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน
การเลือกตั้งตัวแทนเพื่อเป็น
คณะกรรมการด้านสวัสดิการ
และ ด้ า นความปลอดภั ย
หรือการจัดตั้งชมรมสำหรับ
ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจะมี
พนั ก งานตั ว แทนจากส่ ว น
งานบริ ห ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม
รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ ร้ อ ง
เรียนจากส่วนงานอื่นๆ เป็น
ประจำทุกเดือน และนำมา
ปรับปรุง หรือ ชี้แจงกลับต่อ
ไป

• การเลื อ กตั้ ง ตั ว แทนคณะกรรมการด้ า น
สวัสดิการ และด้านความปลอดภัย
• การอบรมพัฒนาบุคลากร
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เป็ น ผู้ประเมิน ทั้งนี้ในการ
ปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่
ยั ง มี ก ารเพิ่ ม ความรู้ เ กี่ ย ว
กั บ ธุ ร กิ จ บ ริ ษั ท เ พื่ อ ใ ห้
พนั ก งานใหม่ เ ข้ า ใจภาพ
รวมของบริ ษั ท ก่ อ นเข้ า
ปฎิ บั ติ ง านจริ ง ในแต่ ล ะ
สถานที่ นอกจากนี้ บริษัท
ยั ง ให้ พ นั ก งานได้ มี โ อกาส
ได้ ไ ปฝึ ก อบรมภายนอก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
ศึ ก ษาดู ง านและฝึกงานใน
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
ที่เป็นสากลมากขึ้น
		 เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่
มีก ารบริ ห ารด้ า นบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น
รู ป ธรรม นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
บริษัทได้ศึกษาและประกาศใช้ ระบบ
โครงสร้างบริหารงานบุคคล ภายใต้ชื่อ
STARS PLAN Version 1 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 6 ระบบ คือ ระบบลำดับขั้น
ระบบตำแหน่ ง ระบบหมุ น เวี ย นงาน
ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้าง และ
ระบบการพั ฒ นาความสามารถ ซึ่ ง
ระบบดั ง กล่ า วถู ก สร้ า งขึ้ น ภายใต้
ปรั ช ญาการดำเนิ น งาน 3 ประการ
ได้แก่ ความยุติธรรม เหมาะสม และ
เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของหลักนิยม
ความสามารถ ทัง้ นีใ้ นปีทผี่ า่ นมาบริษทั
ได้ จั ด การอบรมชี้ แ จงแก่ พ นั ก งาน
ทั่วทั้งบริษัท

กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย	

กิจกรรมด้านการศึกษา

		 3. กิ จ กรรมมอบอุ ป กรณ์ ท าง
การศึกษา
			 - การมอบหนังสือห้องสมุด
ประจำปี มูลนิธจิ ดั ให้มกี ารมอบหนังสือ
ห้องสมุดแก่ทุกโรงเรียนที่ได้รับทุนการ
ศึกษา จำนวนทัง้ สิน้ 84 โรงเรียน

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

เป็นการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ และ
มุ่งมั่นในเรื่องการศึกษา เพื่อให้ศึกษา
ต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิ
เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ทั้งหมด ปัจจุบันมีนักเรียนทุนโครงการ
นี้ จ ำนวน 28 คน และจบการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 2 คน

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

		 1. การมอบทุ น ประจำปี โดย
มอบแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 1,519 คน จาก
25 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ
8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
รวมมูลค่า 1,130,000 บาท
		 2. ทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะ
ยาวแบบรายบุคคล Outshining Fund

จุดเด่นในรอบปี

		 บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสังคมชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด และได้จัดตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรม
ด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมาได้มีกิจกรรม ดังนี้

ประวัติบริษัท

• มอบอุปกรณ์กีฬา จังหวัดปทุมธานี

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• มอบทุนแก่นักเรียนโครงการ Outshining Fund

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

• มอบทุนประจำปีแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

			 - มอบอุ ป กรณ์ กี ฬ า แก่
โรงเรี ย นในเขตอำเภอลาดหลุ ม แก้ ว
และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและ
ชุ ด เครื่ อ งเขี ย น แก่ โรงเรี ย นในเขต
เวียงจันทน์ ประเทศ สปป ลาว

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

• มอบหนังสือห้องสมุดประจำปี

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ไทยสแตนเลย์

			 - การสนั บ สนุ น เงิ น รางวั ล
และค่ า ใช้ จ่ า ยการประกวดโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ Stanley Science
Project Contest ซึ่งมีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
จากจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละเขตภาค
กลางประมาณ 80 โรงเรียนเข้าร่วมส่ง
โครงงานทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ในปี
2553 นั บ เป็ น ปี ที่ 11 ที่ มู ล นิ ธิ ไ ด้
สนับสนุนกิจกรรมนี้
			 - สนับสนุนการแข่งขัน
หุ่ น ยนต์ ของสมาคมไทย - ญีป่ นุ่ (สสท)

• ปลู ก ต้ น ไม้ ณ สระเก็ บ น้ ำ พระราม 9
จ.ปทุมธานี

		 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สระ
เก็ บ น้ ำ พระราม 9 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
		 2. กิ จ กรรมมอบถั ง ขยะ แก่
อบต. บ้ า นกลาง อบต.คู ข วาง และ
อบต.สวนพริกไทย ซึ่งเป็นชุมชนท้อง
ถิ่นบริเวณใกล้เคียงบริษัท
• มอบถังขยะ แก่ อบต.ท้องถิ่นบริเวณใกล้
เคียงบริษัท

กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณะกุศล

		 1. กิ จ กรรมมอบสิ่ ง ของใช้
จำเป็น แก่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาท

น้ ำ พุ จั ง หวั ด ลพบุ รี , เด็ ก พิ ก ารทาง
สมองและพิ ก ารซ้ ำ ซ้ อ น สมาคมรวม

• มอบสิ่งของใช้จำเป็น แก่ เด็กพิการทาง
สมองและพิการซ้ำซ้อน

• มอบหนั ง สื อ และของเล่ น เสริ ม ทั ก ษะ
สำหรับเด็กเล็ก

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

		 4. ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
กิจกรรมของสถาบันการศึกษา ได้แก่
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ปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี และ
บ้านเด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
		 2. กิ จ กรรมมอบหนั ง สื อ และ
ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก แก่
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด นพรั ต น์ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง และ ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก อบต.สวนพริ ก ไทย
จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมอื่น ๆ

จุดเด่นในรอบปี

		 1. จั ด การประกวดวาดภาพ
หั ว ข้ อ “ปทุ ม ธานี เมื อ งนี้ น่ า อยู่ ” แก่
นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในเขต
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ให้ เ ยาวชนใน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ภ าคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ อ ยู่ ที่
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยนำเสนอในรู ป
แบบของภาพวาด ซึ่งภาพวาดที่ได้รับ
รางวัล มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยจัด
พิมพ์เป็นบัตรอวยพรปีใหม่ของบริษัท
ในกลุ่มสแตนเลย์

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

• มอบสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ป ระสบภั ย
น้ำท่วม

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

		 2. มอบสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้
ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดนครราชสีมา

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ประวัติบริษัท

• ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ปทุมธานี เมืองนี้
น่าอยู่” แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาใน
เขตจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ประวัติบริษัท
		 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้าน
บาท

2523
พฤษภาคม

		 ก่ อ ตั้ ง และจดทะเบี ย นเป็ น
บริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับ
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟสำหรับยาน
ยนต์ โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น 10 ล้ า น
บาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ไทยสแตนเลย์

ประวัติบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

สิงหาคม

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างสำหรับยานยนต์
และก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์

2530
เมษายน
ตุลาคม

		 ก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต หลอดไฟ
สำหรั บ ยานยนต์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 18 ล้านบาท

2527
กรกฎาคม
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ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตแม่
พิมพ์และ JIG เสร็จสมบูรณ์

2532
พฤศจิกายน
		 เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 44.5
ล้านบาท

2524
เมษายน

เมษายน

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์และ JIG และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 53 ล้านบาท

2531
มีนาคม

ลงทุ น สำหรั บ โรงงานแห่ ง ใหม่
คือ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด

		 เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 153
ล้านบาท

2533
กุมภาพันธ์

		 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
สำหรับการขยายโรงงานผลิตแม่พิมพ์

กรกฎาคม

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
สำหรับการขยายโรงงานผลิตหลอดไฟ

พฤศจิกายน

ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตโคม
ไฟที่ 1 เสร็จสมบูรณ์

ประวัติบริษัท

2537
กันยายน

พฤษภาคม

ตุลาคม

เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 175
ล้านบาท

กันยายน

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

		 ทำสั ญ ญาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางด้ า นเทคนิ ค กั บ ELECTRO
POLYMERS (PVT) LIMITED แห่ ง
ประเทศปากีสถาน ในการผลิตหลอด
ไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

		 ร่วมลงทุนกับบริษัท ซัมไฮเทคส์
จำกัด, บริษทั ศิรวิ ทิ ย์ สแตนเลย์ จำกัด,
บริษทั ลูแม็กซ์ อินดัสทรีส์ จำกัด

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
อนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

		 ได้ รั บ รางวั ล จากกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการการสังคม

จุดเด่นในรอบปี

2534
เมษายน

มิถุนายน

ตุลาคม

มิถุนายน

		 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 383.125
ล้านบาท

ประวัติบริษัท

พฤศจิกายน

		 เซ็ น สั ญ ญาร่ ว มทุ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง
บริษทั ใหม่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ธันวาคม

		 ก่ อ สร้ า งส่ ว นขยายโรงงาน
โคมไฟเสร็จสมบูรณ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
กิจการวิจัยและพัฒนา

จดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น
บริ ษั ท มหาชนจำกั ด และเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนเป็น 274.5 ล้านบาท และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)”

2538
พฤษภาคม

		 เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง
บริษทั ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

พฤศจิกายน

2536
กรกฎาคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

		 ก่อตั้งมูลนิธิสแตนเลย์ (ประเทศ
ไทย) โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000
บาท

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่
เสร็จสมบูรณ์
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ประวัติบริษัท
		 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ตุลาคม
กันยายน

		 ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตโคม
ไฟที่ 3 เสร็จสมบูรณ์

		 ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร ส วั ส ดิ ก า ร
สำหรับพนักงานเสร็จสมบูรณ์

พฤศจิกายน

2542
มกราคม

		 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9002 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์
และโรงงานผลิตหลอดไฟ

ไทยสแตนเลย์

		 ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 2
(Lamp2) สำหรับสำหรับยานยนต์ใน
ส่วนรถยนต์เสร็จสมบูรณ์

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ประวัติบริษัท

2543
พฤษภาคม

- ก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต แม่ พิ ม พ์
และโรงงานหลอดไฟในส่ ว น
ขยาย เสร็จสมบูรณ์
- ทำสั ญ ญาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางด้านเทคนิคกับ Unitech Machines Limited, ประเทศอินเดีย

2544
กันยายน

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
QS 9000 ในส่วนโรงงานผลิตหลอดไฟ
และโคมไฟ

2545
กันยายน

		 ได้ รั บ การรั บ รองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
สำหรับการขยายโรงงานแม่พิมพ์

2539
พฤษภาคม

		 เซ็นสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง
VIETNAM STANLEY ELECTRIC
CO.,LTD. ในประเทศเวียดนาม

กรกฎาคม

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001 ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์

2546
กรกฎาคม

		 ได้ รั บ รางวั ล “Best Performance” สาขา Industrial จากงาน SET
AWARD ประจำปี 2546 จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่
เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ผ ลการ
ดำเนินการดีเด่น

24
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ประวัติบริษัท

จุดเด่นในรอบปี

ตุลาคม

2549
มีนาคม

		 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO/TS 16949

		 ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.
2549 จากกระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

พฤษภาคม

กรกฎาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

2548
เมษายน

ได้ รั บ รางวั ล “สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านการประสานงานประกัน
สังคม” จากสำนักงานประกันสังคม

สิงหาคม

		 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้าน
ชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวง
แรงงาน

- ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ส ภ า พ
แวดล้อมในการทำงาน ประจำ
ปี 2550 จาก กรมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 4

กันยายน

- ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้าน
ชั่ ว โมงอุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น ศู น ย์ จาก
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2
- และได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

25

ประวัติบริษัท

		 ได้รบั รางวัล “Best Performance”
สาขา Industrial จากงาน SET AWARD
ประจำปี 2547 จากตลาด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนทีม่ ผี ลการดำเนินการ ดีเด่น

		 ก่ อ สร้ า งโรงงานโคมไฟที่ 5
สำหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับ
ยานยนต์เสร็จสมบูรณ์

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

		 ได้ รั บ รางวั ล “สถานประกอบ
กิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ประจำปี 2547” จากกระทรวง
แรงงาน

2550
มีนาคม

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

2547
พฤษภาคม

ผลิตภัณฑ์

ไทยสแตนเลย์

ของSHEETS
BALANCE

ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทำงานประจำปี พ.ศ. 2549 จาก
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3
		 ได้รบั รางวัล “Best Performance“
สาขา Industrial จากงาน SET AWARD
ประจำปี 2549 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัท
จดทะเบี ย นที่ มี ผ ลการดำเนิ น งาน
ดี เด่น

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

		 ก่ อ สร้ า งโรงงานใหม่ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมนวนคร เพื่อผลิตชิ้นส่วน
พลาสติก และอุปกรณ์สอ่ งสว่างสำหรับ
ยานยนต์

กันยายน

ประวัติบริษัท

2551
พฤษภาคม

- ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ประจำปี 2551 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5
- ได้รบั รางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัด
ปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

สารจาก
คณะกรรมการ
บริหาร

จุดเด่นในรอบปี

และด้ า นสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
ประจำปี พ.ศ. 2550 จากกระทรวง
แรงงาน

		 ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.
2551 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3

2552
พฤษภาคม

กันยายน

		 ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์
และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี
พ.ศ. 2553 จากกระทรวงแรงงาน
เป็นปีที่ 5

ไทยสแตนเลย์

ผลิตภัณฑ์

STEEHSของ
ECNALAB

		 ได้ รั บ มอบใบรั บ รองระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
ระดับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน
- ได้รบั รางวัลนายจ้างดีเด่นจังหวัด
ปทุมธานี และนายจ้างดีเด่นด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน

แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รายงาน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทำงาน ประจำปี 2553 จาก กรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7

- ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ประจำปี 2552 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6

มิถุนายน

ประวัติบริษัท

กรกฎาคม

สิงหาคม
สิงหาคม

		 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 2 ล้าน
ชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 4

กันยายน

		 ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.
2552 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4

		 ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 2 ล้าน
ชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 3

กันยายน

2553
พฤษภาคม

		 ได้ รั บ รางวั ล นายจ้ า งดี เ ด่ น
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และนายจ้ า งดี เ ด่ น
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
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2554
มิถุนายน

		 พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานใหม่

สารบัญงบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

28
29
31
32
34
35
37
39
72
73

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

27

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
STEEHงบดุ
S ECลNALAB

งบกำไรขาดทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตามข้อกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสาร
สนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำกับดูแลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน
อย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
โดยในการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำคัญ โดยถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร
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นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร

งบกระแสเงินสด

2. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ
ของฝ่ายตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และ เหมาะสม

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1. สอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรับฟังคำชี้แจง
จากฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดัง
กล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบกำไรขาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม
การบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1
เมษายน 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดย 4 ครั้ง
เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และ 6 ครั้งเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง มีกิจกรรม
หลักดังต่อไปนี้

BALANCE
งบดุลSHEETS

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม คณะ
กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ใน
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี
ตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อ
สังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มี
ระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ และ เหมาะสม

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

4. สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กับธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่า ไม่พบ
ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อกำหนด ดังกล่าว

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

29

5. สอบทาน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัท มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายการ
ปกติธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีวามเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

-

มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา

-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

-

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง วัน
ที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วย
งานกำกับดูแลต่างๆอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และ
เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจำปีบญ
ั ชี 2554 เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2554 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิ
งาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
นายประสิทธิ์ เยือ่ งศรีกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2554 เนือ่ งจากเห็นว่า

ข้อมูลสารสนเทศ

(นายกฤษดา วิศวธีรานนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบกำไรขาดทุน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดำเนินงานและ
กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

BALANCE
งบดุลSHEETS

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวม
ถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัด
ทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจ
สอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2553 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย และตามวิ ธี ร าคาทุ น สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ที่ แ นบมานี้ ข องบริ ษั ท ไทยสแตนเลย์ ก ารไฟฟ้ า จำกั ด
(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ข้อมูลสารสนเทศ

กรุงเทพมหานคร
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
STEEHงบดุ
S ECลNALAB

งบกำไรขาดทุน
งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบดุลที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

งบดุลเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

3,133,889,742
560,985,995
1,319,060,943
79,530,332
584,334,488
68,666,983

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

3,133,889,742
560,985,995
1,319,060,943
79,530,332
584,334,488
68,666,983

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

6
7
8
8, 25
9

5,746,468,483

4,597,894,280

5,746,468,483

4,597,894,280

291,218,231
151,667,138
3,268,205,285
389,393,430
18,361,471

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

57,176,689
151,667,138
3,268,205,285
389,393,430
18,361,471

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,118,845,555

3,843,603,973

3,884,804,013

3,601,902,524

รวมสินทรัพย์

9,865,314,038

8,441,498,253

9,631,272,496

8,199,796,804

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบดุล
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10
11
12
13

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

งบดุลเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

หนี้สินหมุนเวียน
435,330,914
141,633,374
114,054,926
109,726,795
68,022
227,204,365
15,650,068
89,237,312

518,227,310
242,011,426
188,823,394
120,892,213
303,030
269,432,571
85,710,323
107,240,866

435,330,914
141,633,374
114,054,926
109,726,795
68,022
227,204,365
15,650,068
89,237,312

1,532,641,133

1,132,905,776

1,532,641,133

1,132,905,776

92,290,415

46,753,113

92,290,415

46,753,113

92,290,415

46,753,113

92,290,415

46,753,113

1,624,931,548

1,179,658,889

1,624,931,548

1,179,658,889

16

383,125,000

383,125,000

383,125,000

383,125,000

16

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

383,125,000
504,250,000

4,620,000

4,860,000

4,620,000

4,860,000

38,312,500
7,449,618,260
(139,543,270)

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

38,312,500
7,076,033,448
-

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,240,382,490

7,261,839,364

8,006,340,948

7,020,137,915

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

9,865,314,038

8,441,498,253

9,631,272,496

8,199,796,804

25
25

14

รวมหนี้สินหมุนเวียน

งบกำไรขาดทุน

518,227,310
242,011,426
188,823,394
120,892,213
303,030
269,432,571
85,710,323
107,240,866

BALANCE
งบดุลSHEETS

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีธ้ นาคารตามสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สุทธิ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบดุลที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

งบดุล

หนี้สินไม่หมุนเวียน
15

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

10

ข้อมูลสารสนเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

18

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

งบกระแสเงินสด

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 76,625,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 5 บาท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

33

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
STEEHงบดุ
S ECลNALAB

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

7,286,366,678 8,939,609,350 7,286,366,678
(5,715,725,346) (6,581,400,088) (5,715,725,346)

2,358,209,262

1,570,641,332

2,358,209,262

1,570,641,332

19, 25

52,603,444
2,120,492
171,047,520

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

78,516,663
2,120,492
171,047,520

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

22

2,583,980,718
(415,162,992)
(214,264,034)
(26,705,302)

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

2,609,893,937
(415,162,992)
(214,264,034)
(26,705,302)

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

(656,132,328)

(538,982,767)

(656,132,328)

(538,982,767)

1,927,848,390
84,071,783

1,215,859,572
92,750,960

1,953,761,609
-

1,246,008,749
-

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

2,011,920,173
-

1,308,610,532
(5,178)

1,953,761,609
-

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

กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

2,011,920,173
(584,208,576)

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

1,953,761,609
(584,208,576)

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

กำไรสุทธิสำหรับปี

1,427,711,597

957,441,120

1,369,553,033

894,839,337

18.63

12.50

17.87

11.68

กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
- เงินปันผลรับ
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ
- อื่นๆ
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10, 11

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรจากการดำเนินงาน
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

8,939,609,350
(6,581,400,088)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

23, 25

งบกำไรขาดทุนทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

34

รายงานประจำปี 2553

20
10

21

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. 2554

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

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

17
10

11

17
10

11

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

4,860,000

2,280,000
2,580,000
-

4,620,000

4,860,000
(240,000)
-

งบกำไรขาดทุน

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บาท

กำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง
จากหลักทรัพย์
เผื่อขาย
บาท

38,312,500

38,312,500
-

38,312,500

38,312,500
-

สำรอง
ตามกฎหมาย
บาท

6,405,016,663

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

7,449,618,260

6,405,016,663
1,427,711,597
(383,110,000)
-

กำไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

(73,724,799)

(73,724,799)

(139,543,270)

(73,724,799)
(65,818,471)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
บาท

7,261,839,364

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

8,240,382,490

7,261,839,364
(240,000)
1,427,711,597
(383,110,000)
(65,818,471)

รวม
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

BALANCE
งบดุลSHEETS

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น		

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

35

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด

36

รายงานประจำปี 2553
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. 2554

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

17

11

17

11

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 		

ข้อมูลสารสนเทศ

4,860,000

2,280,000
2,580,000
-

4,620,000

4,860,000
(240,000)
-

กำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง
จากหลักทรัพย์
เผื่อขาย
บาท

งบกำไรขาดทุน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

38,312,500

38,312,500
-

38,312,500

38,312,500
-

สำรอง
ตามกฎหมาย
บาท

6,089,590,415

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

7,076,033,448

6,089,590,415
1,369,553,033
(383,110,000)

กำไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

7,020,137,915

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

8,006,340,948

7,020,137,915
(240,000)
1,369,553,033
(383,110,000)

รวม
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

2,011,920,173 1,308,605,354 1,953,761,609 1,246,003,571

10
11
13

692,551,030
93,131,697
(51,324,828)
-

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

(52,603,444)
(5,886,332)
-

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

(25,913,219)
(52,603,444)
(5,886,332)
-

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

(5,335,106)
45,980,272
(469,347)

361,236
28,475,891
107,871

(5,335,106)
45,980,272
(469,347)

361,236
28,475,891
107,871

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

15

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

งบกำไรขาดทุน

19
10

692,551,030
93,131,697
(51,324,828)
(84,071,783)

BALANCE
งบดุลSHEETS

12
13

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2,643,892,332 2,016,853,759 2,643,892,332 2,016,853,759

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

15

(128,084,517) (533,508,103) (128,084,517) (533,508,103)
11,054,394 (12,522,314)
11,054,394 (12,522,314)
(159,405,896)
92,697,000 (159,405,896)
92,697,000
(3,471,918)
504,410
(3,471,918)
504,410
5,289,398
(5,249,068)
5,289,398
(5,249,068)
82,896,396 196,412,809
82,896,396 196,412,809
100,378,052
62,398,153 100,378,052
62,398,153
33,225,673
24,478,779
33,225,673
24,478,779
11,165,418
22,202,140
11,165,418
22,202,140
70,060,255 (39,023,974)
70,060,255 (39,023,974)
18,149,032
13,312,909
18,149,032
13,312,909
(442,970)
(66,072)
(442,970)
(66,072)
2,684,705,649 1,838,490,428 2,684,705,649 1,838,490,428

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
รายการปรับปรุงกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าตัดจำหน่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยรับ
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- รายได้เงินปันผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาว
- กำไรสุทธิจากการขายอุปกรณ์
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิ
ของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
- สำรองเงินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
- เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกไป)

งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

งบกระแสเงินสด

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

37

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
STEEHงบดุ
S ECลNALAB

งบกำไรขาดทุน
งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)
- จ่ายดอกเบี้ย
- รับดอกเบี้ย
- จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว - บริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
ที่ถือไว้จนครบกำหนด
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
ที่ถือไว้จนครบกำหนด
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

งบกระแสเงินสด

38

รายงานประจำปี 2553

หมายเหตุ

งบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

2,684,705,649 1,838,490,428 2,684,705,649 1,838,490,428
(5,178)
(5,178)
37,998,953
18,964,648
37,998,953
18,964,648
(541,980,370) (214,871,193) (541,980,370) (214,871,193)
2,180,724,232 1,642,578,705 2,180,724,232 1,642,578,705
(888,547,498) (435,790,283)
6,394,607
9,564,556
10,501,602
2,955,392

(888,547,498) (435,790,283)
6,394,607
9,564,556
10,501,602
2,955,392

10
11
13
11

25,913,219
30,149,177
52,603,444
48,064,248
(136,843,713) (108,630,882)
(7,687,883)
-

25,913,219
30,149,177
52,603,444
48,064,248
(136,843,713) (108,630,882)
(7,687,883)
-

7

2,289,498,398

7

(1,874,905,382) (975,579,011) (1,874,905,382) (975,579,011)

498,745,505 2,289,498,398

(523,073,206) (930,521,298)
17

(383,110,000)
(383,110,000)
1,274,541,026
1,858,789,839
558,877
3,133,889,742
53,496,126

498,745,505

(523,073,206) (930,521,298)

(383,110,000) (383,110,000) (383,110,000)
(383,110,000) (383,110,000) (383,110,000)
328,947,407 1,274,541,026 328,947,407
1,529,911,350 1,858,789,839 1,529,911,350
(68,918)
558,877
(68,918)
1,858,789,839 3,133,889,742 1,858,789,839
11,953,331

53,496,126

11,953,331

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

1

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ และแม่พิมพ์

BALANCE
งบดุลSHEETS

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12000 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้
เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้อธิบายในนโยบายการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

งบกระแสเงินสด

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่า
ฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบัน
อย่างดีที่สุดแล้ว

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
หมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบกำไรขาดทุน

2.1

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ก)

แม่บทการบัญชี

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ข)

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง

งบกำไรขาดทุน

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และบริษัทยัง
ไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดังต่อไปนี้

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องการนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องสินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องงบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื่ อ งนโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งต้นทุนการกูย้ มื

ข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

40

รายงานประจำปี 2553

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

BALANCE
งบดุลSHEETS

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26	

งบกำไรขาดทุน

เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ ออก จากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ งการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อ
รุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องกำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ งประมาณการหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่องการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
เรื่ อ งรายได้ - รายการแลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกั บ บริ ก าร
โฆษณา

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

41

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

เรื่องภาษีเงินได้

งบกำไรขาดทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10

เรื่ อ งความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21

เรื่องภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้
คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่องภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น และเห็ น ว่ า มาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
ที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในงบการเงิน
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2.3

งบกำไรขาดทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กำหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้อง
ต้นสำหรับการรื้อการขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัย
สำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่กำหนดให้กิจการ
ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น
รอบปีบัญชี บริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
ผูบ้ ริหารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

BALANCE
งบดุลSHEETS

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากจำนวนที่คาดว่าจะ
ต้องจ่ายแก่ หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับ
ใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
คำนวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชำระหนี้สินภาษี โดยใช้
อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน บริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2556 ผู้บริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้การค้า

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.5

สินค้าคงเหลือ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
คำนวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับการซือ้ สินค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินทีไ่ ด้รบั คืนจากการซือ้ สินค้า
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทางตรง และ
ค่าโสหุย้ ในการผลิตซึง่ ปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าด
ว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษทั บันทึกค่าเผือ่ การลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสือ่ มคุณภาพเท่าทีจ่ ำเป็น
2.6

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบกระแสเงินสด

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่บริษัท
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน และความ
เคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วน
เกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
บริษัทในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัท
ร่วมหรือต้องจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทร่วม

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัท
ร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐาน
ว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมจะเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นเพื่อ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท

ข้อมูลสารสนเทศ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

44

รายงานประจำปี 2553

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
เงินลงทุนอื่น

-

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือ
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหาร
แสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไว้ใน
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงาน
จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

-

เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทำรายการ

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
ราคาตามบัญชีจากจำนวนที่ถือไว้

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการขายเงินลงทุน
เผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกนำไปรวมอยู่ในงบกำไร
ขาดทุน โดยแสดงเป็นรายการกำไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน

งบกระแสเงินสด

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความ
สามารถ ถือไว้จนครบกำหนด ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน
12 เดือนนับแต่วันที่ในงบดุลก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

งบกำไรขาดทุน

-

BALANCE
งบดุลSHEETS

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสามประเภท คือ เงินลงทุนที่ถือไว้จน
ครบกำหนด เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุนโดยฝ่าย
บริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด
ประเภทอย่างสม่ำเสมอ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.7

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่อมราคาสะสม

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ค่ า เสื่ อ มราคาคำนวณโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะชนิ ด ตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

อาคาร
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
แม่พิมพ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน

จำนวนปี
20
10
5 - 10
4
5
3-5

งบกระแสเงินสด

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทันที

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเข้ามาสู่บริษัทมีมูลค่าสูงกว่าการให้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่
มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์
ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี
และจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะ
รับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุด
ที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล

งบกระแสเงินสด

2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินต้นทุนที่
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือและเมื่อประเมินแล้วว่าโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จค่อนข้าง
แน่นอนทั้งในทางพาณิชย์และเทคโนโลยี ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วใน
งวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การตัดจำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์
จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มใช้แบบผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณตามวิธี
เส้นตรงตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแบบผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 4 ปี

งบกำไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวม
เป็นต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

BALANCE
งบดุลSHEETS

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนโดยตรงในการได้มา
และการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจำหน่ายตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุน
พนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.9

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ผลประโยชน์พนักงาน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อ
กำหนดพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้า
กองทุนจากพนักงานและจากเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

งบกำไรขาดทุน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนัก งานตาม
กฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กับ
บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินผลประโยชน์พนักงานอันเกิดขึ้นตามข้อ
กำหนดของกฎหมายจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับจำนวนดังกล่าว
2.12 ประมาณการหนี้สิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ ต้ อ งจ่ า ย
ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยก
ต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.13 การรับรู้รายได้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้โดยเป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและ
ส่วนลด โดยรายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าได้โอนไปให้ผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำระ

ข้อมูลสารสนเทศ

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อเกิดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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2

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 การจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

งบกระแสเงินสด

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
บริษัทมิได้บันทึกภาษีเงินได้ค้างจ่ายหรือค้างรับสำหรับผลต่างทางบัญชีกับทางภาษีที่เป็นผลต่างชั่วคราวใน
อนาคต ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนได้สะท้อนถึงการได้รับสิทธิพิเศษของการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2.15 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบกำไรขาดทุน

รายการในงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ที่ในงบดุล ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศได้
รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีการจำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการ
แปลงค่าทั้งหมดดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยงานต่าง
ประเทศนั้นในงบกำไรขาดทุน

BALANCE
งบดุลSHEETS

บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงิน
บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่าย
ชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึก
ไว้ในงบกำไรขาดทุน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 เครื่องมือทางการเงิน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนอื่น หนี้สินทางการเงินที่สำคัญที่แสดงอยู่ใน
งบดุลประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้
เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

บริษทั ได้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินซึง่ ได้แก่สญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการกำหนด
อัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าซึง่ เป็นอัตราแลกเปลีย่ นทีท่ ำให้บริษทั จะได้รบั หรือต้องจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศใน
อนาคตตามจำนวนและวันทีท่ ไี่ ด้ตกลงเป็นการล่วงหน้า ลูกหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กำไรขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จะบันทึกตามอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า ส่วนเพิม่ หรือส่วนลดทีเ่ ท่ากับส่วนแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันทีท่ ำสัญญาและอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้ตกลงเป็นการล่วงหน้าตามสัญญาจะตัดจำหน่ายตลอดอายุสญ
ั ญา
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสุทธิในงบดุล
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญาได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 24

3

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

งบกระแสเงินสด

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ ใ นอดี ต และปั จ จั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การคาดการณ์ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ เ ชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ล
ในสถานการณ์ขณะนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญของบริษัทมีดังนี้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัท โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุคำนวณโดยใช้
สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายและหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการเกษียณอายุ
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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4

การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

การนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

6

งบกำไรขาดทุน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์ บริษัทมิได้จัดทำ
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.03 ของยอดขายรวม (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 4.08 ของ
ยอดขายรวม)

BALANCE
งบดุลSHEETS

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

5

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,038,163
48,723,322
35,453,567
3,048,674,690
3,133,889,742

2,279,108
39,425,444
29,654,172
1,787,431,115
1,858,789,839

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.37 ต่อปี
(พ.ศ. 2553 : อัตราร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 1.19 ต่อปี)

งบกระแสเงินสด

พ.ศ. 2553
บาท

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินสดและเช็คที่ยังไม่นำฝาก
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินคลังและตั๋วแลกเงิน

พ.ศ. 2554
บาท

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

7

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 เงินลงทุนระยะสัน้ ทีถ่ อื ไว้จนครบกำหนด ประกอบด้วยเงินลงทุนใน
ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ตัว๋ เงินคลัง และเงินฝากธนาคารทีม่ กี ำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดในระหว่างปีสามารถแสดงได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ราคาตามบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
ไถ่ถอนระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

975,579,011
1,874,905,382
(2,289,498,398)
560,985,995

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

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 1.10 ถึงร้อยละ 2.28 ต่อปี (พ.ศ. 2553 :
อัตราร้อยละ 1.19 ถึงร้อยละ 1.34 ต่อปี)

8

ลูกหนี้การค้า

งบกระแสเงินสด

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สามารถวิเคราะห์ตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
บาท
บาท

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

1,304,993,755

1,185,001,934

79,241,795

89,638,988

7,817,929
2,318,952
3,930,307
1,319,060,943

4,311,489
1,663,003
1,190,976,426

56,004
88,557
143,976
79,530,332

916,829
28,909
90,584,726

ข้อมูลสารสนเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 บริษัทไม่มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

9

สินค้าคงเหลือ สุทธิ

142,034,304
350,017,727
50,327,082
50,137,137
592,516,250

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

(6,538,433)
(1,000,000)
(643,329)
584,334,488

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

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดังต่อไปนี้
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
สัดส่วน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
เงินลงทุน จำนวนเงิน เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
ทุนชำระแล้ว
ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท

Lao Stanley Company Limited ผลิตชิน้ ส่วน
0.25 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลิตชิน้ ส่วน
8.30 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

973,842 13,630,274

1,174,258

20 278,842,008 24,939,377 285,247,864 28,974,919
291,218,231 25,913,219 298,878,138 30,149,177

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

Vietnam Stanley Electric
Company Limited

50 12,376,223

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษัทร่วม

งบกระแสเงินสด

ประเภทกิจการ

งบกำไรขาดทุน

พ.ศ. 2553
บาท

BALANCE
งบดุลSHEETS

หัก ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั และค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
- วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
- งานระหว่างทำ
- สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2554
บาท

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
งานระหว่างทำ
สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง

ชือ่

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชือ่

ประเภทกิจการ

ตามวิธรี าคาทุน
สัดส่วน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
เงินลงทุน จำนวนเงิน เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
ทุนชำระแล้ว
ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

บริษัทร่วม
Lao Stanley Company Limited ผลิตชิน้ ส่วน
0.25 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

งบกำไรขาดทุน

Vietnam Stanley Electric
Company Limited

ผลิตชิน้ ส่วน
8.30 ล้านเหรียญ
ส่องสว่างยานยนต์ ดอลลาร์สหรัฐฯ

50

3,132,500

973,842

3,132,500

1,174,258

20 54,044,189 24,939,377 54,044,189 28,974,919
57,176,689 25,913,219 57,176,689 30,149,177

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามารถแสดงได้ดังนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

ราคาตามบัญชีต้นปี
ส่วนแบ่งผลกำไร
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี
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ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
298,878,138
84,071,783
(25,913,219)
(65,818,471)
291,218,231

310,001,154
92,750,960
(30,149,177)
(73,724,799)
298,878,138

ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
57,176,689
57,176,689

57,176,689
57,176,689

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
สัดส่วน
การถือหุ้น
ร้อยละ

สินทรัพย์รวม
บาท

หนี้สินรวม
บาท

รายได้
บาท

กำไรสุทธิ
บาท

16,596,452
361,854,589
378,451,041

4,220,229
83,012,582
87,232,811

55,410,817
483,281,375
538,692,192

4,178,129
79,893,654
84,071,783

50
20

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

BALANCE
งบดุลSHEETS

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

งบกำไรขาดทุน

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

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

11 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สามารถแสดงได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

4,800,000
4,800,000

114,688,615
32,178,523
146,867,138

119,488,615
32,178,523
151,667,138

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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

รวม
บาท

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

เงินลงทุน
ประเภทเผื่อขาย
บาท

งบกระแสเงินสด

เงินลงทุนในตราสารทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และกำไรสุทธิจากบริษัทร่วมตามสัดส่วนการลงทุน สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

Lao Stanley Company Limited
Vietnam Stanley Electric Company Limited

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

11 เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดังต่อไปนี้

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อ

ประเภทกิจการ

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
บริษทั อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตยาง
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าเงินลงทุน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

งบกระแสเงินสด

Lumax Industries Limited

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

200 ล้านบาท

400 ล้านบาท

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
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200,000
200,000

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

168,000
168,000

15.0 60,000,000 12,320,692 60,000,000 22,484,852

15.0

3,000,000

622,775

3,000,000

1,093,324

ผลิตชิน้ ส่วนส่องสว่าง
ยานยนต์ และชิน้ ส่วน
ประกอบรถยนต์

93.5 ล้านรูปี
อินเดีย

1.73

8,793,715

330,996

8,793,715

110,631

ออกแบบแม่พมิ พ์
ผลิตโคมไฟ
และแม่พมิ พ์

7.5 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
161 ล้านรูปี
อินเดีย

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

104 ล้านบาท

บริษัท ท็อป ไฮเทค
(ประเทศไทย) จำกัด

35.9 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2553

5,040,000
(240,000)
4,800,000

21 ล้านบาท

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ

0.2

ผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ และชิ้น
ส่วนอุปกรณ์ ส่องสว่าง

PT. Indonesia Stanley Electric ผลิตแม่พมิ พ์ และ
ชิน้ ส่วนส่องสว่าง
Stanley Electric Engineering
India PVT.

สัดส่วน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ทุน เงินลงทุน จำนวนเงิน เงินปันผล จำนวนเงิน เงินปันผล
ชำระแล้ว ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท

ชุบโลหะบน
ชิน้ งานพลาสติก

10.0 33,127,500 37,428,581 33,127,500 22,647,441

10.0 16,263,000
- 16,263,000
(6,495,600)
- (6,495,600)
114,688,615 50,703,044 114,688,615

16.35 27,178,523
13.9

46,336,248

1,700,400 19,490,640

1,560,000

5,000,000
32,178,523

- 5,000,000
1,700,400 24,490,640

1,560,000

151,667,138

52,603,444 144,219,255

48,064,248

แม่พมิ พ์
บาท

95,489,148
1,903,000
(10)
4,800,000
(16,934,202)
85,257,936

360,368,225
475,000
(6)
(32,379,947)
328,463,272

1,593,587,665
38,507,700
(1,149,908)
160,281,544
(444,600,297)
1,346,626,704

544,624,438
490,941
(6,787,473)
137,189,092
(243,856,402)
431,660,596

493,372,231
111,755,861
605,128,092

งบกระแสเงินสด

ข้อมูลสารสนเทศ

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
โอนสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี (หมายเหตุฯ ข้อ 20)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

อาคาร
บาท

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

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

ทีด่ นิ
บาท

ส่วนปรับปรุง
ทีด่ นิ และ
อาคาร
บาท

เครือ่ งจักร
อุปกรณ์
และเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ใน
โรงงาน
บาท

งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

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

12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

30,754,817
1,563,000
(69,886)
(10,839,714)
21,408,217

76,591,552
(45,836,735)
30,754,817

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

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

รวม
บาท

213,757,868
277,532,605
(302,288,699)
189,001,774

3,367,523,023
433,112,857
(8,036,208)
(761,425,375)
3,031,174,297

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

เครือ่ งจักร
เครือ่ งตกแต่ง
ระหว่างการ
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์ ติดตัง้ และงาน
สำนักงาน ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
บาท
บาท
บาท

BALANCE
งบดุลSHEETS

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด

58

รายงานประจำปี 2553
431,660,596
604,368
156,483,030
(209,634,523)
379,113,471

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

23,627,706
2,385,883
(417,617)
3,002,479
(11,997,827)
16,600,624

119,054,114
(95,426,408)
23,627,706

68,862,763 120,340,703
(45,362,993) (103,740,079)
23,499,770
16,600,624

21,408,217
12,376,575
(12)
(10,285,010)
23,499,770

67,760,368
(46,352,151)
21,408,217

รวม
บาท

3,031,174,297
930,090,293
(508,275)
(692,551,030)
3,268,205,285
431,284,904 10,028,396,030
- (6,760,190,745)
431,284,904 3,268,205,285

189,001,774
585,589,691
(343,306,561)
431,284,904

189,001,774 9,164,020,248
- (6,132,845,951)
189,001,774 3,031,174,297

เครือ่ งจักร
เครือ่ งตกแต่ง
ระหว่างการ
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์ ติดตัง้ และงาน
สำนักงาน ระหว่างก่อสร้าง
ยานพาหนะ
บาท
บาท
บาท

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 4,786 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : จำนวน 4,045 ล้านบาท) ซึ่ง
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแม่พิมพ์ที่ต้องมีสำรองไว้ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังใช้งานอยู่

1,346,626,704
99,567,870
(90,646)
132,761,052
(412,137,826)
1,166,727,154

833,004,322 243,413,824 736,464,721 4,768,851,377 2,826,173,416
- (166,286,223) (395,617,282) (3,602,124,223) (2,447,059,945)
833,004,322
77,127,601 340,847,439 1,166,727,154
379,113,471

328,463,272
414,676
44,000,000
(32,030,509)
340,847,439

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

85,257,936
1,275,000
7,060,000
(16,465,335)
77,127,601

605,128,092
227,876,230
833,004,322

แม่พมิ พ์
บาท

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
โอนสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี (หมายเหตุฯ ข้อ 20)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

อาคาร
บาท

605,128,092 235,078,824 692,050,045 4,586,861,013 2,669,086,018
- (149,820,888) (363,586,773) (3,240,234,309) (2,237,425,422)
605,128,092
85,257,936 328,463,272 1,346,626,704
431,660,596

ส่วนปรับปรุง
ทีด่ นิ และ
อาคาร
บาท

งบกำไรขาดทุน

เครือ่ งจักร
อุปกรณ์
และเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ใน
โรงงาน
บาท

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ทีด่ นิ
บาท

12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 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

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุฯ ข้อ 20)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

63,729,551
36,313,172
(17,179,189)
82,863,534

281,951,863
100,530,541
(75,952,508)
306,529,896

345,681,414
136,843,713
(93,131,697)
389,393,430

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

173,872,473
(91,008,939)
82,863,534

494,793,197
(188,263,301)
306,529,896

668,665,670
(279,272,240)
389,393,430

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จำหน่ายสินทรัพย์/ตัดจำหน่าย สุทธิ
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุฯ ข้อ 20)
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

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

งบกระแสเงินสด

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

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

งบกำไรขาดทุน

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

BALANCE
งบดุลSHEETS

รวม
บาท

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

ต้นทุนการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
บาท

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

59

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

เงินเดือนค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
อื่นๆ

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

57,764,941
22,521,129
26,954,796
107,240,866

48,433,394
22,343,707
18,460,211
89,237,312

งบกำไรขาดทุน

15 หนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุสามารถแสดงได้ดังนี้

งบกระแสเงินสด

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

46,753,113
45,980,272
(442,970)
92,290,415

18,343,294
28,475,891
(66,072)
46,753,113

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สามสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีการเปลี่ยนวิธีการประมาณการหนี้สิน
ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทได้เปลี่ยนจากวิธีคิดลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส
เงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับจำนวนดังกล่าว
มาเป็นวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ โดยบริษัทได้รับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณการหนี้
สินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

76,625,000

หุน้ สามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุน้
บาท
บาท

383,125,000

504,250,000

รวม
บาท

887,375,000

17 เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

งบกระแสเงินสด

18 สำรองตามกฎหมาย

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน
76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลรวมเป็นเงิน 15,000 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 383,110,000 บาท เงินปันผลดัง
กล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งบกำไรขาดทุน

ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน
76,625,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 383,125,000 บาท โดยมีหุ้นจำนวน 3,000 หุ้นซึ่ง ซึ่งไม่มีสิทธิได้
รับเงินปันผลรวมเป็นเงิน 15,000 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับฝากหลักทรัพย์
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที่ได้มีการจ่ายจริงจำนวน 383,110,000 บาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

BALANCE
งบดุลSHEETS

หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจำนวน 76,625,000 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าหุน้ ละ 5 บาท (พ.ศ. 2553 : จำนวน 76,625,000 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จำนวนหุน้

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

19 รายได้อื่น

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิต
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก
รายได้ค่าสิทธิ
อื่นๆ

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

72,741,248
51,324,828
17,215,343
12,839,939
16,926,162
171,047,520

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

20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

ต้นทุนขาย
บาท

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุฯ ข้อ 12)
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หมายเหตุฯ ข้อ 13)
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าสิทธิ (หมายเหตุฯ ข้อ 25)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(หมายเหตุฯ ข้อ 22)
อื่นๆ
รวม
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พ.ศ. 2554
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ในการขาย ในการบริหาร
บาท
บาท

รวม
บาท

(159,822,180)
3,874,541,218
856,323,374

44,636,048

- (159,822,180)
- 3,874,541,218
60,512,062 961,471,484

667,247,124

1,345,447

23,958,459

692,551,030

93,131,697
261,679,522
148,909,273
-

460,939
243,180,357

3,072,513
21,084,834
-

93,131,697
264,752,035
170,455,046
243,180,357

20,655,851
818,734,209
6,581,400,088

125,540,201
415,162,992

20,655,851
105,636,166 1,049,910,576
214,264,034 7,210,827,114

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ (ต่อ)

รวม
บาท

1,438,816

24,347,846

761,425,375

75,896,295
232,545,776
145,347,708
-

230,236
187,952,769

3,573,469
20,835,693
-

75,896,295
236,119,245
166,413,637
187,952,769

งบกำไรขาดทุน

19,737,943
717,151,354
5,715,725,346

94,375,930
318,714,682

94,249,331
3,000,233,887
694,924,339

34,716,931

735,638,713

งบกระแสเงินสด

19,737,943
85,189,747 896,717,031
195,266,012 6,229,706,040

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

94,249,331
- 3,000,233,887
61,319,257 790,960,527

BALANCE
งบดุลSHEETS

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุฯ ข้อ 12)
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หมายเหตุฯ ข้อ 13)
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าสิทธิ (หมายเหตุฯ ข้อ 25)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(หมายเหตุฯ ข้อ 22)
อื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2553
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ย
ในการขาย ในการบริหาร
บาท
บาท

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ต้นทุนขาย
บาท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

957,441,120 1,369,553,033
76,625,000
76,625,000
12.50
17.87

894,839,337
76,625,000
11.68

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดทีน่ ำเสนอรายงาน ดังนัน้ จึงไม่มกี ารนำเสนอกำไรต่อหุน้ ปรับลด
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 1,427,711,597
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
76,625,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
18.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ
หนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

22 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามั ญ ประจำปี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ยผลตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ผลประโยชน์
ตอบแทนซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวน 47.36
ล้านบาท โดยรวมอยู่ในต้นทุนขายจำนวน 20.66 ล้านบาท และแยกแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนจำนวน 26.70
ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำนวน 44.74 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายจำนวน 19.74 ล้านบาท และแยกแสดงรายการ
ในงบกำไรขาดทุนจำนวน 25 ล้านบาท)

23 การส่งเสริมการลงทุน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตแม่พิมพ์และ
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รายได้จากการให้บริการซ่อมแม่พิมพ์
รายได้ค่าบริการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

92,382,037
8,847,227,313
8,939,609,350

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

1,684,000

1,739,700

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

24 เครื่องมือทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศและการส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะสั้น
ประมาณ 1 ถึง 3 เดือน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน
ญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนความเสี่ยงจากสินเชื่อเกิดจากการขายเชื่อ
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รายงานประจำปี 2553

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

24 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ยอดคงเหลือในสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ มีดังนี้
เงินตราต่างประเทศ
ล้าน

พ.ศ. 2553

เงินตราต่างประเทศ
พันบาท
ล้าน

พันบาท

37.09
3.56

12,725
114,333
127,058

หนี้สิน
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร

639.98
0.86
-

238,146
26,034
264,180

398.51
0.71
0.04

139,712
23,191
1,804
164,707

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

11,019
78,203
89,222

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

30.42
2.59

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์
สกุลเงินเยน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

พ.ศ. 2554

งบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

BALANCE
งบดุลSHEETS

บริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นการเก็งกำไร โดยการทำตราสารอนุพันธ์ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด โดยบริษัทป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้น
อยู่กับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและของคู่ค้า
นโยบายปัจจุบันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้นกำหนดให้บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ ร้อยละ
50 ของยอดหนี้สินสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ก)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

24 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ก)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
วัตถุประสงค์และเงื่อนไขสำคัญ

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งได้แก่สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบกำไรขาดทุน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นรายการโดยเฉพาะเจาะจง

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 วันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ามีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล โดยจำนวนเงินที่จะได้รับตามอัตรา
แลกเปลี่ยนในสัญญามีดังนี้

งบกระแสเงินสด

70 ล้านเยน ซึ่งมีอัตราถัวเฉลี่ย 36.65 บาท ต่อ 100 เยน
(พ.ศ. 2553 : จำนวน 9 ล้านเยน ซึง่ มีอตั ราถัวเฉลีย่ 35.06 บาท ต่อ 100 เยน)

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

25,655,000

3,155,670

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

47,450

8,316

มูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบดุลมีดังนี้

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็นหนี้สิน

ข้อมูลสารสนเทศ

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารของ
บริษัทเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านี้ ณ วันที่ในงบดุล
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รายงานประจำปี 2553

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

24 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทไม่มีความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ นโยบายของบริษัทคือทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขาย
สินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทได้เลือกคู่สัญญาในการทำ
รายการอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีระยะเวลาครบกำหนดสั้น

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

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

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริค จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.95 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โดย
ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.08 กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค ประกอบด้วยบริษัท สแตนเลย์ อีเล็กทริค จำกัด
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกระแสเงินสด

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัท
ย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริษัท
ร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท
ผู้ บ ริ ห ารสำคั ญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ตลอดทั้ ง สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ซึ่ ง มี อำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

งบกำไรขาดทุน

25 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

BALANCE
งบดุลSHEETS

ค)

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข)

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

25 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายได้จากการขาย
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (รายได้อื่น)
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทร่วม
รายได้ค่าสิทธิ (รายได้อื่น)
บริษัทร่วม

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

รายได้เงินปันผล
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

รายได้อื่นๆ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทร่วม
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พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

419,208,314
136,289,127
138,485,800
693,983,241

441,834,428
199,073,817
128,667,403
769,575,648

-

180,500
76,864
257,364

284,282

172,651

50,080,269
822,775
25,913,219
76,816,263

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

1,437,909
43,349
1,481,258

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

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

25 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

187,952,769

49,853,307

46,228,513

ค่าวิชาการด้านเทคนิค
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

8,006,538

4,230,606

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

24,436,247

19,694,820

ค่านายหน้า
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

528,559

2,163,960

ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

243,180,357

งบกระแสเงินสด

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

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

805,440,313
275,192,665
21,341,453
1,101,974,431

ค่าซื้อสินค้าและบริการ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

งบกำไรขาดทุน

พ.ศ. 2553
บาท

BALANCE
งบดุลSHEETS

พ.ศ. 2554
บาท

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค่าสิทธิ
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

25 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขายดังกล่าวข้างต้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดังนี้

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค
บริษัทที่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทร่วม

งบกระแสเงินสด

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

29,501,236
35,105,287
14,923,809
79,530,332

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

209,267,468
27,813,373
4,930,585
242,011,426

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

120,892,213

109,726,795

26 ภาระผูกพันที่สำคัญ
(ก)

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเกี่ยวกับ
ค่าไฟฟ้าจำนวน 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : จำนวน 20 ล้านบาท)
(ข)

รายจ่ายฝ่ายทุน

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจำนวน 281 ล้าน
บาท(พ.ศ. 2553 : จำนวน 65 ล้านบาท) ภาระผูกพันส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อ
ขยายกำลังการผลิตในอนาคต
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

27 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 สำหรับหุ้นจำนวน 76,625,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ
6.5 บาท เป็ นจำนวนเงินรวม 498.06 ล้ านบาท ต่อที่ประชุม ผู้ ถือ หุ้นสามัญประจำปีซึ่ งจะจั ดประชุ ม ในวั น ที่
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

BALANCE
งบดุลSHEETS

งบกำไรขาดทุน
งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

สรุปยอดดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
31 มี.ค. 54 31 มี.ค. 53 31 มี.ค. 52 31 มี.ค. 51 31 มี.ค. 50
สรุปรายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

8,939,609
6,581,400
1,427,712
18.63
15.58
18.42
15.60
*
*

7,286,367
5,715,725
957,441
12.50
12.82
13.66
12.01
5.00
42.81

7,893,738
6,249,512
1,108,632
14.47
13.04
17.39
14.71
5.00
35.69

8,329,879
6,367,303
1,296,030
16.91
15.10
23.16
18.45
5.30
33.04

7,906,951
6,273,877
1,151,618
15.03
13.95
24.33
19.08
4.85
32.27

5,746,468
3,268,205
9,865,314
1,532,641
92,290
8,240,382
383,125
383,125
107.54
76,625
5.00

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

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

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
1. ข้อมูลทั่วไป

1

13.9

15

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

5

20

งบกระแสเงินสด

4

16.35

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษทั ลาวสแตนเลย์ จำกัด
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174
บริษทั เวียตนามสแตนเลย์อเิ ลคทริค จำกัด
USD 8,300,000 USD 1,660,000
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ (844) – 8 534546 โทรสาร (844) – 8 531337
บริษทั ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
35.9
5 ล้านบาท
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร
หุน้ สามัญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5,000 หุน้
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย
และบำรุงรักษาแม่พมิ พ์ชนิดงานประณีต
โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052
บริษทั เอเชีย่ นสแตนเลย์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
400
60 ล้านบาท
48/1 หมูท่ ี่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี
หุน้ สามัญ
ผลิตและจำหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING DIODES)
600,000 หุน้
หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค และอุปกรณ์
ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์ 0-2599-1260 โทรสาร 0-2599-1263
104
19.49 ล้านบาท
บริษทั ซัมไฮเทคส์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2
หุน้ สามัญ
60/63 ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
170,040 หุน้
ผลิตและส่งออกอะไหล่รถยนต์, รถจักรยานยนต์,
อะไหล่เครือ่ งไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทชุบโลหะต่าง ๆ
โทรศัพท์ 0-2529-0928 โทรสาร 0-2529-0931

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

3

ทุนจดทะเบียน จำนวนทีล่ งทุน สัดส่วนการ
(ล้านบาท)
หรือหุน้ ทีถ่ อื
ลงทุน (%)
USD 500,000 USD 250,000
50

งบกำไรขาดทุน

2

ชือ่ /ทีอ่ ยู/่ ประเภทธุรกิจ

BALANCE
งบดุลSHEETS

ลำดับที่

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1.2

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 Home Page : www.thaistanley.com
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ และแม่พิมพ์
ทุนชำระแล้ว
: 383,125,000.- บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.1

73

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ลำดับที่

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

6

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

7

งบกำไรขาดทุน

8

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1.3

ชือ่ /ทีอ่ ยู/่ ประเภทธุรกิจ

บริษทั ศิรวิ ทิ ย์สแตนเลย์ จำกัด
182 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา
ผลิตและประกอบชิน้ ส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
และอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิคต่าง ๆ
โทรศัพท์ (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414
บริษทั สแตนเลย์ อิเลคทริค เอ็นจิเนียริง่ อินเดีย พีวที ี จำกัด
เลขที่ 82 ปูวมิ ารก วาสันต์ วิธาร์ นิวเดลลี ประเทศอินเดีย
ออกแบบโคมไฟ (Lamp), แม่พมิ พ์ และผลิตแม่พมิ พ์ทใี่ ช้ใน
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ และอุปกรณ์อนื่ ๆ
โทรศัพท์ +91-124-2290854/55/71 โทรสาร +91-124-2290870
บริษทั พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค
USD 7,500,000 USD 750,000
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ (Lamp),
แม่พมิ พ์, ทีใ่ ช้ในรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ผู้สอบบัญชี

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

74

ทุนจดทะเบียน จำนวนทีล่ งทุน สัดส่วนการ
(ล้านบาท)
หรือหุน้ ทีถ่ อื
ลงทุน (%)
40
6 ล้านบาท
15
(ชำระแล้ว 3
ล้านบาท)
หุน้ สามัญ
600,000 หุน้
INR 161,000,000 INR 16,100,000
10

รายงานประจำปี 2553

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 2 นอร์ธปาร์ค
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียนที่ 3044
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ ชัน้ 15
179 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050
ALLEN & OVERY
130-132 อาคารสินธร 3 ชัน้ 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0-2263-7600 โทรสาร 0-2263-7699

10

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท										
(งบแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย)

31 มีนาคม
2552

15.58
18.42
15.60
0.20
3.75
*
*

12.82
13.66
12.01
0.16
4.06
5.00
42.81

13.41
17.30
14.71
0.17
4.48
5.00
35.69

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

* เงินปันผลต่อหุ้น รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554							
** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ											
สาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ										

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

75

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทและบริษัทร่วมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจ
อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ หลอดไฟ
โคมไฟยานยนต์ และแม่พิมพ์โลหะที่ใช้ฉีดขึ้นรูป โดยลูกค้าของ บริษัท ได้แก่ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถ
จักรยานยนต์ และรถยนต์ ชนิดต่างๆ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เชิงพาณิชย์) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอะไหล่

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

3.1

งบกระแสเงินสด

7,893,738
8,200,449
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

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

7,286,367
7,470,568
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

งบกำไรขาดทุน

8,939,609
9,165,380
6,581,400
2,358,209
656,132
1,427,712
18.63
5,746,468
3,268,205
9,865,314
1,532,641
92,290
8,240,382
383,125
383,125
76,625,000
5
107.54

BALANCE
งบดุลSHEETS

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 **

31 มีนาคม
2553

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

31 มีนาคม
2554

(หน่วย:พันบาท)

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2552 , 2553 , 2554												

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

3.2

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
เนื่องจากบริษัท ในกลุ่มอยู่ในต่างประเทศ จึงแบ่งการดำเนินงานโดยให้บริษัทในกลุ่มผลิตและ
จำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบและจำหน่ายยานยนต์และอะไหล่ในประเทศนั้นๆ ในส่วนของการจำหน่าย
ไปยังประเทศอื่นๆ ทางบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ดำเนินการเองหรือ
อาจมอบหมายให้บริษัทในกลุ่มดำเนินการเป็นครั้งคราวไปตามแต่จะเห็นสมควร	

โครงสร้างรายได้
บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และแม่พิมพ์ บริษัทมิได้จัด
ทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและอุปกรณ์ส่อง
สว่างยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.03 ของยอดขายรวม	

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
เงินปันผลรับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น ๆ
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
รวมรายได้

3.3

31 มี.ค. 2554
มูลค่า (ล้านบาท)
%

31 มี.ค. 2553
มูลค่า (ล้านบาท)
%

31 มี.ค. 2552
มูลค่า (ล้านบาท)
%

7,386.92
1,552.69
8,939,.61
52.60
2.12
171.05

79.86
16.79
96.65
0.57
0.02
1.85

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

84.07
9,249.45

0.91
100.00

92.75
7,563.31

1.22
100.00

63.63
8,264.13

0.77
100.00

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของการประกอบธุรกิจ								

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

ปี 2553 สภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตขึน้ ทำให้ยอดขายของบริษทั ปี 2553 เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 22.7 เทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.56 ซึ่งเป็นผลจากการ
ปรับปรุงระบบการผลิต โดยการดำเนินกิจกรรม SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity กิจกรรมการปฏิรปู การผลิต) ทำให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายกำไรสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ และจากการ
ดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ และการดำเนินกิจกรรม
ขจัดความสูญเปล่าในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น พร้อมทั้งได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นด้วย

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรม “การทำให้มองเห็น” ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจัดทำระบบที่จะ
ทำให้ค้นพบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การลดปริมาณการเก็บสินค้าคงคลัง และการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สภาพการแข่งขัน

ข้อมูลสารสนเทศ

เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ ดังนั้นกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ของบริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล การกำหนดราคาจะคิดจาก
ต้นทุนการผลิตบวกกำไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์
เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด		
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
4. ปัจจัยความเสี่ยง						

BALANCE
งบดุลSHEETS

งบกำไรขาดทุน
งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้
“ บริษทั ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการผลิต และการปฏิบตั กิ ารด้านอืน่ ๆ รวมทัง้ ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และ ร่างกาย ของ
พนักงาน และการดูแลควบคุมรักษาสินทรัพย์ของบริษทั ตลอดจนให้ความร่วมมือต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐ ”
บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะ
กรรมการ เพื่อวางแผนในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และโดยมอบ
หมายไปยังผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ทำการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงรอบๆ
ตัว มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงและในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น
ให้จัดทำมาตรการรับมือ เพื่อรักษาความปลอดภัย และจำกัดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และจัดให้มีระบบติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลดำเนิน
การดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้
1.
จัดทำคู่มือควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้คำแนะนำในการตัดสินใจแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุม เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการควบคุมความเสี่ยง
2.
กำหนดมาตรการดำเนินการต่างๆ เมื่อเกิดความเสี่ยง
3.
ขยายผลกิจกรรมด้านสังคม
4.
พิจารณามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ
นอกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ จัดทำข้อ
กำหนดและมาตรการในกรณีที่เกิดวิกฤต เช่น อัคคีภัย รวมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรม การจำลองสถานการณ์ การ
ประเมินผล การจัดทำบันทึก และการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน และ ได้จัดตั้งทีม TOP GUN
และทำการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นทีมเสริมในการช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ตรวจสอบสภาพการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดข้อกำหนด หรือคู่มือในการรองรับ
หรือจัดการความเสีย่ งหรือลดความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดมูลค่าเสียหายใหม่ขนึ้ ของทัง้ องค์กร เพือ่ รายงานแก่ผบู้ ริหาร
และจะทำการทบทวนสภาพดังกล่าวและรายงานทุกปี
จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เห็นว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่มีผลอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการลงทุนของผู้
ลงทุน คงมีเพียงความเสี่ยงสำหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ สามารถลดความ
เสี่ยงได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการใช้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด ได้แก่
1.
ความเสี่ยงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศที่ยังไม่มั่นคง
บริษัท ได้จัดตั้งสำนักกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้ง
พิจารณาสภาพแวดล้อม และ สภาวะธุรกิจ เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาอัตรากำไรของ
บริษัท โดยจัดให้มีการประชุมของผู้บริหารและทำบอร์ดรายงานข้อมูลข่าวสารและติดตามทุกสัปดาห์
2.
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากสินเชื่อ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการนำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศและการ
ส่งออกสินค้า โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะสั้น ประมาณ 1 - 3 เดือน

รายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ ดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทฯ
ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ โดยการทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาระดับความเสีย่ งทีร่ บั ได้ตามประเภทรายการและของคูค่ า้ นโยบาย
ในการทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ายังคงใช้นโยบายเดิม กล่าวคือ ป้องกันความเสีย่ งใน
อัตราร้อยละ 50 ของยอดหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ โดยสัญญาดังกล่าวจะทำกับธนาคาร ซึง่
เป็นธนาคารหลักของบริษทั เท่านัน้ และ บริษทั จะไม่ทำรายการค้าเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นการเก็งกำไร
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ บริษัท ไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสำคัญ บริษัท ได้ทำ
สัญญาเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงจากแนวโน้มการขึ้นราคาของวัตถุดิบและขาดแคลนผู้ผลิตวัตถุดิบ
บริษัท ใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากมีผู้จำหน่าย
วัตถุดิบมากรายแต่มีผู้ใช้วัตถุดิบในเกรดนี้น้อยราย ทำให้บริษัท สามารถเลือกสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่มี
ความมั่นคง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัท มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี
ความเสี่ยงด้านความพอเพียงของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และกำลังพัฒนาเป็น Clean Factory จึงทำให้
กระบวนการผลิต จำเป็นที่จะต้องรักษาระดับอุณหภูมิ ความชื้นให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สินค้าและเวลาจัดส่ง ดังนั้น ผลกระทบจากไฟฟ้าขัดข้อง จึงเป็นผลกระทบหลักต่อกระบวนการผลิต บริษัทฯ
ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษทั จาก 3 แหล่งจ่าย
สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้า นอกจากนัน้ บริษทั ได้ลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115 เควี จำนวน 2
สถานีไว้ภายในบริษัทเพื่อ บาลานซ์โหลด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเสถียรให้แก่การจ่าย
กระแสไฟฟ้าสูโ่ รงงานผลิตของบริษทั

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

3.

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

4.

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

งบกระแสเงินสด

5.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ			

5.1 ผู้ถือหุ้น			
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ดังนี้

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

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

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

จำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)
22.95
22.29
1.96
1.74
1.33
1.32
1.30
1.09
1.03
0.81

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
29.95%
29.08%
2.56%
2.27%
1.73%
1.72%
1.70%
1.42%
1.35%
1.06%

สำหรับข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผูล้ งทุนสามารถดูได้จาก website ของบริษทั (www.thaistanley.com)
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
สัดส่วนการ
ถือหุ้น
29.95%
29.08%

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด
2. กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล

จำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)
22.95
22.29

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5.2 การจัดการ		
( 1 ) การจัดการ
1.1 โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร					

คณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้					

4.

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

6.

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

5.

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

3.

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

งบกระแสเงินสด

1.
2.

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำหนดนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของบริ ษั ท และตรวจสอบผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท
การอนุมัติแผนงานต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้		

งบกำไรขาดทุน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท ตัดสินใจและดูแลการ
ดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น					
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

BALANCE
งบดุลSHEETS

คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 						

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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7.

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎบัตร (Charter)
- รายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

1.2 รายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 12 คน ดังนี้		
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ *		
ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล *		
ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายโคอิจิ นางาโนะ *		
ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล *		
ตำแหน่ง กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
		
ตำแหน่ง กรรมการ
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 		
ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายคัทสึมิ คอนโด		
ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ
		
ตำแหน่ง กรรมการ
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์		
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา		
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้
					
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั
11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช		
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
		
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

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

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

1.

ข้อมูลสารสนเทศ

2.
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายงานประจำปี 2553

3.

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

งบกระแสเงินสด

9.

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

8.

งบกำไรขาดทุน

7.

BALANCE
งบดุลSHEETS

6.

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5.

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ
เพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้ง
แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
1.4 ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

จำนวน 12 ท่าน

มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายชื่อ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโน
2. นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
3. นายโคอิจิ นางาโนะ
4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
7
7. นายคัทสึมิ คอนโด **
8
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ **
8
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
7
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
7
11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช *
8
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี *

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
6 (TV Conference)
5 (TV Conference)
8
6
6
6

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

งบกำไรขาดทุน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 3 ท่าน

มีการประชุมรวม 10 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
รายชื่อ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช *

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
10
7
7

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี
งบกระแสเงินสด

3. คณะกรรมการบริหาร

จำนวน 7 ท่าน

มีการประชุมรวม 51 ครั้ง

1.5 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน ได้แก่						

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการบริหาร	
3. นายโคอิจิ นางาโนะ
ตำแหน่ง
กรรมการ และผูจ้ ดั การใหญ่ ส่วนอุปกรณ์สอ่ งสว่างยานยนต์	
4. นายยาซุฮิโระ อามาโนะ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
5. นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์
6. นายชิเกะฮิโร โคบายาชิ *
ตำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
7. นายโทโมคาซุ วาคายาม่า
ตำแหน่ง
รองผู้จัดการใหญ่ โรงงานโคมไฟ
หมายเหตุ * ผู้บริหาร แต่งตั้งระหว่างปี	
		 เลขานุการบริษัท นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง				

ข้อมูลสารสนเทศ

1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ - ไม่มี
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
สรุปข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่วน

ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ในบริษทั % ระหว่างผูบ้ ริหาร

-

-

พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน รองประธาน
กรรมการบริหาร
พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชัน่ แนล
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แปซิฟคิ อินดัสตรียส์
(ประเทศไทย)
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิง้
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน รองประธาน
บจก. เอเชีย่ นสแตนเลย์
กรรมการบริหาร
อินเตอร์เนชัน่ แนล
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ศิรวิ ทิ ย์สแตนเลย์
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ไดโดสิทธิผล
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เวียตนามสแตนเลย์
อิเลคทริค
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
สมาคมบริษทั จดทะเบียน
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
PT Indosnesia Stanley
Electric
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
พ.ศ.2547 - 2552

ผูจ้ ดั การฝ่าย
ฝ่ายออกแบบ
ส่วนงานรถ
จักรยานยนต์
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริค
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

51 ปริญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
Hosei University ,
JAPAN

3. นายโคอิจิ นางาโนะ
กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
ส่วนงานอุปกรณ์สอ่ งสว่าง
ยานยนต์

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

บจก. ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย)
PT Indonesia Stanley Electric
บจก. ซัมไฮเทคส์
บจก. ศิรวิ ทิ ย์สแตนเลย์
บจก. ลาวสแตนเลย์
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริค

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

5.87

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

งบกระแสเงินสด

48 ปริญญาโท
สาขา Business
Administration
Oklahoma City
University, U.S.A.
ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ประกาศนียบัตร
Director
Certificate
Program
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหาร
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2512 - 2546 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
Sale Department 3

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2. นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู
รองประธากรรมการบริหาร
และผูจ้ ดั การใหญ่สว่ นงาน
บริหาร

-

งบกำไรขาดทุน

0.00

ประเภทธุรกิจ

BALANCE
งบดุลSHEETS

61 ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
Meiji University ,
JAPAN

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ชือ่ -สกุล

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

83

ชือ่ -สกุล

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่วน

ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้

ทางครอบครัว

4. นายทนง ลีอ้ สิ สระนุกลู
กรรมการ

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

4.19

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
STEEHงบดุ
S ECลNALAB

51 ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ การค้า
สาขาวิชาการตลาด
อุตสาหกรรม
Nanaan University ,
JAPAN

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

พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. สิทธิผล 1919
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)

พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจก. โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)
บจก. ซันโกลด์ โฮลดิง้
บจก. โตเอ อิโนแอค
บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิรช์
บจก. ไดโด สิทธิผล

พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน

งบกำไรขาดทุน

พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน
5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
กรรมการ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

50 ปริญญาโท
Business
Administration
Drexel University ,
USA
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director
Certificate
Program
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
Capital Market
Academy
Leadership
สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
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2.82

บุตร
นายวิทยา
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นางพรดี
ลีอ้ สิ สระนุกลู
พีน่ อ้ ง
นายอภิชาต
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นายทนง
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษทั % ระหว่างผูบ้ ริหาร

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ข้อมูลสารสนเทศ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
บริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ

พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหาร
พ.ศ.2536 - 2550 รองประธาน
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้
จัดการ
พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน

บจก. เซ่งง่วนฮง
บจก. คลีนคิ รถเครือ่ ง
บจก.เดอะสตูดโิ อ โปรโมชัน่
บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่
บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
มูลนิธกิ นก-โสภา
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเวรับเบอร์
(ประเทศไทย)

บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชัน่ แนล
ประธานกรรมการ บจก. โตเอ - อิโนแอค
กรรมการบริหาร บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์
กรรมการบริหาร บจก. ซันโกลด์ โฮลดิง้
กรรมการบริหาร บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง่
กรรมการ
บจก. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ
บจก. ไดโด สิทธิผล
กรรมการทีป่ รึกษา Babson College , MA , U.S.A
กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทผูท้ รง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่วน

ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ในบริษทั % ระหว่างผูบ้ ริหาร
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ

-

บุตร
นายวิทยา
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นางพรดี
ลีอ้ สิ สระนุกลู
พีน่ อ้ ง
นายอภิชาต
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นายทนง
ลีอ้ สิ สระนุกลู
นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
-

พ.ศ.2523 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2528 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ

พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
-

-

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

ฝ่ายบัญชี
เลขานุการ
เลขานุการ
ผูจ้ ดั การแผนก
Business
Control Section
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริก
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริก
บจก. ไอ ไอ สแตนเลย์ จำกัด
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริก

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

50 ปริญญาตรี,
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการ
อุตสาหกรรม
Nihon University
JAPAN

งบกระแสเงินสด

8. นายคะซึโทชิ อีโนะ
กรรมการ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

มิ.ย.2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2546 - 2549 กรรมการบริหาร
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. สแตนเลย์นงี าตะ
บจก. ไอไอสแตนเลย์
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริค
ฮังการี
บจก. เทียนจินสแตนเลย์
อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริคจี
เอ็มบีเอช
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริก
บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริก
บจก. เอเชียนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชัน่ แนล
Stanley Electric Engineering
India PVT. Ltd.

งบกำไรขาดทุน

พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจก. เซ่งง่วนฮง
บจก. สิทธิผล 1919
บจก. แปซิฟคิ อินดัสตรียส์
(ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
บจก. โสภา-กนก
อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจก. ไดโด สิทธิผล
บจก. คลีนคิ รถเครือ่ ง
บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์

BALANCE
งบดุลSHEETS

59 ปริญญาตรี
คณะนิตศิ าสตร์
Komazawa
University,
JAPAN

2.82

ประเภทธุรกิจ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

7. นายคัทสึมิ คอนโด
กรรมการ

44 ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
สาขาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director
Accreditation
Program
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ชือ่ -สกุล

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

บจก. สแตนเลย์อเิ ลคทริก
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

85

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ชือ่ -สกุล

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่วน

ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้

ทางครอบครัว

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

61 ปริญญาโท
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University
JAPAN
ปริญญาตรี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
Kyoto University
JAPAN
ประกาศนียบัตร
Director Certification
Program Audit
Committee
Program
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

-

-

พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน อธิการบดี
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
พ.ศ.2541 - 2546 กรรมการ

10. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

63 ปริญญาโท
Business
Administration
(Quantitative
Analysis &
Financial) University
Of Wisconsin
(Madison Campus)
ปริญญาโท
วิศวกรรมโยธา
University Of
Wisconsin At
Madison , USA
ปริญญาตรี
วิศวกรรม
(โยธาโครงสร้าง)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director Certification
Program Monitoring
Fraud Risk
Management Audit
Committee Program
Monitoring the
Internal Audit
Function Monitoring
the system of Internal
Control and Risk
Management
Monitoring the
Quality of Financial
Reporting
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย(IOD)

-

-

พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2547 - เม.ย.2554 กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
พ.ศ.2550 - พ.ค2554 กรรมการอิสระ,
กรรมการ
ตรวจสอบ,
กรรมการ
สรรหาและ
กำหนดค่า
ตอบแทน

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ

86

รายงานประจำปี 2553

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษทั % ระหว่างผูบ้ ริหาร

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ นุ่
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บริษทั แวสท์ เทคนิคลั
เอนจิเนียริง่
พ.ศ.2540 - 2554 กรรมการบริหาร คอนซัลแทนต์ จำกัด
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป่ นุ่ )
พ.ศ.2518 - 2550 อาจารย์ประจำภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. แอ๊ดวานซ์อนิ ฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จำกัด
บลจ. ยูไนเต็ล
บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่วน

ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ในบริษทั % ระหว่างผูบ้ ริหาร
65

-

-

พ.ศ.2511 - 2513

วิศวกร

พ.ศ.2515 - 2549

นายช่างโท
กองตรวจสอบ
ผู้อำนวยการ
หน่วยพัฒนาการ
เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริม
อุตสาหกรรม
อีเลคโทรนิคส์
และไฟฟ้า
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริม
อุตสาหกรรมเบา
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
ทีป่ รึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาคณะ
บมจ. นวนคร
กรรมการ
ผู้จัดการด้าน
บจก. โททัล โซลูชั่น
คุณภาพ
แมเนจเม้น เซอวิส
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า

พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั

12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการอิสระ

50

-

-

พ.ศ.2530 - 2548

ทนายความ/
ทนายความหุน้
ส่วน
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้น
ส่วน
มิ.ย.2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บจก. ที่ปรึกษากฎหมาย
สากล
บจก. สำนักงานกฎหมาย
สยามซิตี้
บมจ. ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ปริญญาโท
คณะนิตศิ าสตร์
University of
Warwick
ปริญญาโท
คณะนิตศิ าสตร์
University of
London ,
ENGLAND
ปริญญาตรี
คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร
Director
Certification
Program
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD)

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

มิ.ย.2553 - ปัจจุบนั

งบกำไรขาดทุน

พ.ศ.2549 - ปัจจุบนั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)

BALANCE
งบดุลSHEETS

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
Louisiana Tech
University U.S.A.
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director
Certification
Program
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย(IOD)

ประเภทธุรกิจ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ชือ่ -สกุล

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชือ่ -สกุล

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่วน

ความสัมพันธ์

ตำแหน่ง

(ปี)

การศึกษา

การถือหุน้

ทางครอบครัว

13. นายยาซุฮโิ ระ อามาโนะ
ผูจ้ ดั การใหญ่สว่ นงาน
การตลาด

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

49

ปริญญาตรี
สาขา
เศรษฐศาสตร์
Tokyo Keisai
University
JAPAN

-

-

14. นายโนบูฮโิ ระ ทาคาฮาชิ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ส่วนงานแม่พมิ พ์

52

Shonan Institute of
Technology,
JAPAN

พ.ศ.2546 - 2548
พ.ศ.2548 - 2550
พ.ศ.2550 - 2552

-

-

พ.ศ. 2526 - 2552
พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั
พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั

15. นายชิเกะฮิโร โคบายาชิ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา

58

ปริญญาตรี
สาขา
Science and
Engineering
Precision
Machanical
Engineering
Chuo University,
JAPAN

-

-

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

พ.ศ.2552 - ปัจจุบนั

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษทั % ระหว่างผูบ้ ริหาร

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ข้อมูลสารสนเทศ

พ.ศ. 2535 - 2551
พ.ศ.2551 - 2553

พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การแผนก
อุซโึ นมิยะ เซลส์
ส่วน 3
ผูจ้ ดั การแผนก
อุซโึ นมิยะ เซลส์
ส่วน 2
ผูจ้ ดั การแผนก
ฮิโรชิมะ เซลส์
ส่วน 1
ผูจ้ ดั การใหญ่
ส่วนงาน
การตลาด

บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บมจ. ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า

ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
แม่พมิ พ์
ผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ไทยสแตนเลย์
ส่วนงานแม่พมิ พ์
การไฟฟ้า
กรรมการ
Stanley Electric
Engineering India PVT. Ltd.
Team Manager
Design
Department
Department
Manager
Design
Department 3
ผูจ้ ดั การใหญ่
ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนา

บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค
บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค

บมจ. ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

( 2 ). การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนน
เสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้		

ข้อมูลสารสนเทศ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท
ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์
อื่นใด มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัท และมิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
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( 3 ) ค่าตอบแทนกรรมการ

	

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
ก. ค่าตอบแทนกรรมการรวม 18 ราย รวม 4.00 ล้านบาท โดยกำหนดในรูปค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุม) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
205,000 บาท
175,000 บาท
180,000 บาท
65,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
480,000 บาท
305,000 บาท
590,000 บาท

งบกำไรขาดทุน

รายชื่อ
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช **
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี **
13. นายโทรุ ทานาเบะ *
14. นายฟุมิโอะ โมรินางะ *
15. นายมิซึฮิโระ โยะเนะยะ *
16. นายเกียรติ ชินโน *
17. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล *
18. นายมาซาฮิโร นากามูระ *

BALANCE
งบดุลSHEETS

ค่าตอบแทนกรรมการ
210,000 บาท
215,000 บาท
215,000 บาท
215,000 บาท
210,000 บาท
215,000 บาท
205,000 บาท
200,000 บาท
215,000 บาท

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายชื่อ
1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
3. นายโคอิจิ นางาโนะ 	
4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
7. นายคัทสึมิ คอนโด
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี ค่าตอบแทนกรรมการรวมค่า Retired Allowance
** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

ค. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ราย รวม 0.615 ล้านบาท โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และค่าเบีย้ ประชุม (เฉพาะกรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้าร่วมประชุม) รายละเอียดเป็นดังนี	
้

** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

ค่าตอบแทนอื่น	

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

2.

จำนวนเงินค่าตอบแทน
260,000 บาท
155,000 บาท
125,000 บาท
75,000 บาท

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี

งบกระแสเงินสด

ประเภทค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 8 ราย รวม 42.75 ล้านบาท โดยเป็นค่า
ตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนัส (ผู้บริหารลาออกระหว่างปี 1 ราย ปัจจุบันมีผู้บริหาร 7 ราย)	

รายชื่อ
1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช **
4. นายเกียรติ ชินโน *

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

- ไม่มี ( 4 ) การกำกับดูแลกิจการ
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ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความโปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.
3.
4.

5.

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

6.

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

7.
8.
9.

จัดให้มแี นวทางเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพือ่ ให้
ถือปฏิบตั ิ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั
กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและเหมาะสม
กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฏหมายและ
จริยธรรมที่ดีตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญานเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย
ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
ดำเนินการให้มนั่ ใจว่าสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส
จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของบริษัท และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท เพื่อให้
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ และ คุณค่าใน
การทำงานและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท และจัด
พิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ
จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่ รวมทั้งได้เปิดเผย
รายละเอียดไว้ในเว๊บไซด์ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
1.
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

งบกระแสเงินสด

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่
กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่อง
สำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ
นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ดำเนินการให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านัน้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ เพือ่ ให้ผถู้ อื
หุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ
บริษทั เช่น โครงสร้างเงินลงทุน, ผูถ้ อื หุน้ นโยบายการบริหาร ผูบ้ ริหาร ฯลฯ รวมทัง้ ข้อมูลทางการเงินอืน่ ๆ
และ ข้อมูล ทีบ่ ริษทั ได้เผยแพร่แก่บคุ คลอืน่ ด้วยเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบเช่นเดียวกัน

ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท
ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการจัดส่งเอกสาร
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รายงานประจำปี 2553

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อน
เวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม
โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการ
กำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท เสนอชื่อกรรมการ และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

1.4 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้
เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ

งบกระแสเงินสด

1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้
- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
- นักกฎหมายจากบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือก
ตั้งจากพนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบกำไรขาดทุน

ในการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ใช้วธิ เี ก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทลี่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพือ่
นำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

BALANCE
งบดุลSHEETS

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ - ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้ง
เอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจาก
นั้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดการประชุม, วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ, รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้ดำเนินการดังนี้

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

กำหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนและกำหนด
ห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
กรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ต้องรายงานจำนวนหุน้ ของบริษทั ทีต่ นมีอยูใ่ ห้คณะกรรมการทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการ

2.3 สำหรับการประชุมผู้ถือ หุ้ น บริ ษั ท ได้ จั ด ทำหนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์
กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำ
แนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

งบกระแสเงินสด

2.4 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

2.5 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว๊บไซด์ของ
บริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม และ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่าน
สื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
2.6 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับ
ความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

92

รายงานประจำปี 2553

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
3.1 ลูกค้า
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สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

1.

กรณีเจ้าหนี้รับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วม
ประชุมด้วย เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี 2552 บริษัท ได้เริ่ม
จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการ
แข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
Supplier SNAP
บริษัท ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยังผู้ขาย และจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP (Stanley
NewApproach Productivities) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เข้าไปให้ความรู้และทำกิจกรรมปรับปรุง
การผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน

งบกระแสเงินสด

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟัง
ข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ในการแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier
meeting เป็นประจำทุกปีโดยฝ่ายจัดซื้อ เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD
สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

คือคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ที่ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่ ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง	

งบกำไรขาดทุน

3.2 ลูกค้าผู้ขาย

BALANCE
งบดุลSHEETS

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัลจากลูกค้าดังนี้
เดือน มิถุนายน 2553
รางวัล Quality Award จาก บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
			
รางวัล SQA จาก บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
เดือน มกราคม 2554
รางวัล Design Cost Improvement จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จำกัด
เดือน กุมภาพันธ์ 2554 รางวัล Cost Reduction Award จากบริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
เดือน มีนาคม 2554
รางวัล Cost Reduction Award จาบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้
ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทาง
ด้านคุณภาพ, ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์โดยการใช้วงจร
การวางแผน - การปฏิบัติ - การตรวจสอบ
ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั หน่วยงานรับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับสินค้า
ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และบริการ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ นั้น
หมายถึงลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมถึงลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของบริษัท จริงๆ ด้วย

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

Supplier Improvement Project
บริ ษั ท คั ด เลื อ กผู้ ข าย และ เข้ า ไปช่ ว ยในการค้ น หาปั ญ หา และ ให้ ค ำแนะนำด้ า นการจั ด การ
ผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3.3 พนักงานบริษัท

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือได้
ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ความปลอดภัย สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

-

ด้านค่าตอบแทน และการพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่พนักงาน
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ ระบบโครงสร้างบริหารงานบุคคลใหม่ เรียกว่า Stars Plan
(Stanley Total Ability Rating System Plan) ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบลำดับขั้น
ระบบตำแหน่ง ระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้างและ ระบบการพัฒนา
ความสามารถ ทั้ง 6 ระบบนี้ ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ปรัชญา 3 คำ ได้แก่ ความยุติธรรม,
การตระหนักยอมรับ และ ความเหมาะสม
ระบบบริหารงานบุคคลดังกล่าวมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่บุคลากรที่ใฝ่รู้และรัก
ความก้าวหน้า ซึ่งจะสนับสนุนพนักงานให้นำศักยภาพออกมาใช้ ทั้งนี้ได้จัดพิมพ์รายละเอียด
ระบบดังกล่าวแจกจ่ายแก่พนักงานและจัดให้มกี ารอบรมเพือ่ อธิบายแก่พนักงานทุกคนให้เข้าใจ

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เป้าหมายของระบบ :
-

งบกระแสเงินสด

-

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

-

ทำให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถที่บริษัทต้องการโดยแยกตามแต่ละลำดับขั้น รวมถึงวิธี
การที่พนักงานจะสามารถยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (เลื่อนขั้น) เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาทักษะความสามารถอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยการระบุเงื่อนไขลำดับขั้น
เพื่อให้ค่าจ้างมีความสมดุลระหว่างความสามารถ, แรงจูงใจ และ ความมั่นคง รวมทั้งหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาปรับเงินเดือนที่เน้นดูที่ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
ทำให้สามารถบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างความชัดเจนในความรับผิด
ชอบและบทบาทของแต่ละตำแหน่ง
ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ จัดสวัสดิการแก่พนักงานเป็นอย่างดี มากกว่าที่กฎหมายกำหนด, จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ, เรื่องสุขภาพบริษัทได้ทำประกันชีวิตและสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงานและยังมีงบสวัสดิการรักษา
พยาบาลเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสังคมและการประกันสุขภาพโดยครอบคลุมการเจ็บป่วย และ
ด้านทันตกรรม เพื่อให้พนักงานไม่ต้องกังวลใจในการรักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง, เงิน
ช่วยเหลือค่าอาหาร ฯลฯ เป็นต้น

ข้อมูลสารสนเทศ

นอกจากนั้นได้กำหนดให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานทุกปีปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านคณะ
กรรมการสวัสดิการของบริษัท ในการรับความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ทำให้พนัก
งานมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ ดังจะเห็นได้จากรางวัลด้านแรงงานที่บริษัทได้รับ อีกทั้ง
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และ ไม่มีสหภาพแรงงาน
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-

ด้านการพัฒนาพนักงาน

การศึ ก ษาดู ง านในต่ า งประเทศ บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง พนั ก งานไปศึ ก ษาดู ง านยั ง ประเทศญี่ ปุ่ น อย่ า ง
สม่ำเสมอเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบด้านแรงงาน
1.

3.

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดไว้ดงั นี้
1.

3.
4.

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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5.

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

2.

บริษัท จะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
บริษทั จะสนับสนุนส่งเสริมให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ จิตสำนึกของพนักงาน
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้
พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
พนักงานทุกคนต้องต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

-

งบกระแสเงินสด

2.

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรง
งานไทยกฏหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพใน
การทำงานให้กับพนักงานตามความเหมาะสมและจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทฯ
ระเบียบปฏิบัติงาน รวมถึงผลปฏิบัติงาน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001 - 2003 (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2551
จนถึงปัจจุบัน) จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดย มีนโยบายด้านแรงงานดังนี้

งบกำไรขาดทุน

การอบรมในต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา
3 - 9 เดือน จำนวน 29 คน ครอบคลุม ด้านการผลิต คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบัญชี การตรวจสอบภายใน และ ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ

BALANCE
งบดุลSHEETS

ในปี 2553 ที่ผ่านบริษัทได้จัดอบรมภายในหลักสูตรต่างๆ รวม 131 ครั้ง พนักงานเข้ารับการอบรม
จำนวน 2,079 คนซึ่งในปีนี้มีหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ การบริหารสมดุลชีวิต, การคิดเชิงกลยุทธ์,
การฝึกทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว ยังจัดให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งพนักงานไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาความสามารถพนักงาน โดยบริษัท ได้กำหนดจำนวนเป้าหมายให้แก่
พนักงานทุกคนตามแต่ละลำดับขั้นต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะตามที่กำหนด และได้จัดทำ
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับขั้นตามเงื่อนไขความสามารถที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งที่
เป็นการจัดอบรมภายในโดยบริษัทฯ จัดเอง และหลักสูตรที่ต้องส่งไปอบรมยังองค์กรภายนอกบริษัท
โดยได้กำหนดให้การผ่านการฝึกอบรมเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนลำดับขั้น

-

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6.
7.

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

8.
9.

ปฏิบัติ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมี
สิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
บริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ
บริษัท จะสนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตรายอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ในส่วนของความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษทั ฯ ได้ตงั้ หน่วยงานเพือ่ กำกับดูแลโดยเฉพาะ นอกจาก
นัน้ ยังได้จดั ตัง้ ทีมงาน TOP GUN ของบริษทั เองและส่งไปฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้ความช่วยเหลือ
กรณีมเี หตุการณ์ฉกุ เฉิน มิใช่เฉพาะในบริษทั เท่านัน้ แต่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชนท้อง
ถิน่ ด้วย ซึง่ ในเดือน กรกฎาคม 2553 ได้สง่ ทีมเข้าร่วมแข่งขันทีมฉุกเฉินในงานสัปดาห์ความปลอดภัย
แห่งชาติครัง้ ที่ 24 ทัง้ นีบ้ ริษทั มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างความพร้อมของทีมงาน ให้มปี ระสิทธิภาพเทียบ
เท่าระดับมาตรฐาน จากผลการแข่งขัน จากจำนวน 23 ทีม บริษทั ได้รางวัลชมเชยลำดับ 2 ซึง่ ในปีหน้า
บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ่ ะขอการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001 เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการลดอันตรายหรืออุบตั เิ หตุตา่ งๆ เกีย่ วกับการ
ทำงาน รวมทัง้ ให้มนั่ ใจได้วา่ การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดูแลพนักงาน ดังต่อไปนี้

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เดือน กรกฎาคม 2553 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (The Best Performance Company of
Safety, Occupational Health and Workplace Environment
Award) ประจำปี 2553 จากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7
เดือน กันยายน 2553 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน (An Outstanding Establishment for Labour Relations
Welfare Award) ประจำปี 2553 จากกระทรวงแรงงานต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5
3.4 ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดำเนินการเพือ่ รักษาสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั อย่างเท่าเทียมกันตามทีก่ ฎหมายกำหนด
กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จ
3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยได้กำหนดคุณค่าไว้ในวิสัยทัศน์
ของบริษัทฯ “ให้รักธรรมชาติและมนุษยชาติ และสร้างความรู้สึกที่ดี ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ
คนรอบข้างและรักษาสิ่งแวดล้อม” ด้วยถือว่าบริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิ
สแตนเลย์ ป ระเทศไทย โดยได้ ส รุ ป กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ ใ นแต่ ล ะปี ไ ว้ ใ นรายงานประจำปี แ ล้ ว ซึ่ ง
กิจกรรมหลักที่มูลนิธิดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่

96

รายงานประจำปี 2553

1.

3.

2.

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

3.

บริษทั จะผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พลังงาน เพือ่ การอนุรกั ษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของการดำเนินการของบริษทั
บริษัท จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี่ ที่เหมาะสมรวม
ทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อนุรักษ์พลังงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

1.

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

สำหรับการจัดการด้านพลังงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 และในปี 2553 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

งบกระแสเงินสด

2.

บริษัทฯ จะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการตั้งแต่การ
ออกแบบ, การพัฒนา, การผลิต และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงการทำลาย โดยมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอ
ความร่วมมือจากผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท
บริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
บริ ษั ท ฯ พร้ อ มที่ จ ะเปิ ด เผยและประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก ปรั ช ญาพื้ น ฐาน นโยบายและสถานภาพ
การดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1.

งบกำไรขาดทุน

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจรรโลงสิง่ แวดล้อมและรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าผ่านทางกิจกรรมทัง้ ปวงของ
บริษทั และได้รบั การรับรองระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004 ได้กำหนดนโยบายสิง่ แวดล้อมไว้ดงั นี้
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4.

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

การให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียน ในปี 2553 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน
1,519 คน ใน 33 โรงเรียน
1.2 การให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องระยะยาวกล่าวคือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด
โดยเริ่มสนับสนุนแก่นักเรียนตั้งแต่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี โดยแต่ละ
ปีจะรับนักเรียนเข้าในโครงการทุกปี ปัจจุบันนี้ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ปัจจุบันมีนักเรียนใน
โครงการรวม 28 คน
สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการจัดซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ
ทุกปี ปี 2553 มอบให้ 84 โรงเรียน
การสนับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และ นวัตกรรม โดยได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันประกวด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ประถมศึ ก ษา และ มั ธ ยมศึ ก ษา และการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ส.ส.ท.
ชิงแชมป์ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องทุกปี
สนับสนุนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่จัดโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา อย่างสม่ำเสมอทุกปี
นอกจากนั้นยังได้สมัครสมาชิกหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4.

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5.
6.

บริษัท ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุก
ระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด รวมถึงการ
ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
แสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัท จะจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอ และ
เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
บริษัท จะแสวงหาพลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย, ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน

STEEHงบดุ
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นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ก ำหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การดู แ ลจั ด การสิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไว้ ใ น
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด

งบกำไรขาดทุน

4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทัน
ท่วงที และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย
และหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

งบกระแสเงินสด

-

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

-

-

-

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

-

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไป
ภายใต้กรอบของกฏหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
น่าเชือ่ ถือ ซึง่ สามารถชีแ้ จงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สารข้อมูลภายในทีเ่ ป็นความลับ จะต้องปฏิบตั ภิ ายใต้ระเบียบข้อ
บังคับของบริษทั ทีร่ ะบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษทั (Code of Conduct)

4.2 การสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้ง
ข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
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บริษทั ฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนและผูส้ นใจทัว่ ไป ทราบเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารอืน่ โดยผ่านสือ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซด์ของบริษทั

-

-

-

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

5.

งบกระแสเงินสด

-

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

-

วิสัยทัศน์, นโยบายการบริหาร, นโยบายการกำกับดูแล
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย นโยบายในการให้ข้อมูล ช่องทางการสื่อสารกับบริษัท
ผู้ให้ข้อมูลองบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ รูปแบบการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน อัตรา
การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวิดิ
ทัศน์ที่รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระดานข่าว และ ห้องสนทนา
กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย
ไตรมาส

งบกำไรขาดทุน

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.stanley.co.th)
โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซด์ โดยสรุปดังนี้

BALANCE
งบดุลSHEETS

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่
ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วไว้ ใ นเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายในการพบปะ
นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน หรือบุคคลทีส่ นใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษทั หรือติดต่อสือ่ สารขอข้อมูล
เพิม่ เติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั (http://www.thaistanley.com) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้
บุคคลทีด่ แู ลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนทีเ่ ป็น
ข้อมูลทัว่ ไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าทีห่ รือผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงในการตอบหรือให้
ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอืน่ ๆ ทีแ่ จ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
โดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 581 5462 ต่อ 164 หรือ info@stanley.co.th

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร (Executive Director) : ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

1.

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การ
ทำงานที่เหมาะสมกับบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 8 คน
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งถือเป็น
สั ด ส่ ว น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้ ง ชุ ด เป็ น ไปตามข้ อ กำหนด ของ พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ
เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 การรวมหรือแยกตำแหน่ง
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ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของ
ผู้บริหารระดับสูง จึงกำหนดให้ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อแบ่งแยกบทบาท
ให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้เสียชีวิตลงและปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ

งบกำไรขาดทุน

5.3 วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ
กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

งบกระแสเงินสด

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและ ผลการปฏิบัติงานของ
แต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติม (แบบ 56-1)
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน
ต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ซึ่งในปีนี้มี
กรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน บริษทั ได้ทำการปฐมนิเทศในวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ได้แก่ การให้ขอ้ มูลเกีย่ ว
กับบริษทั : ข้อบังคับบริษทั , วิสยั ทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวม
ทัง้ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกีย่ วกับหน้าทีข่ องกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบตั ขิ องบริษทั
จดทะเบียน พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพือ่ ให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษทั ได้ดยี งิ่ ขึน้

ข้อมูลสารสนเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการ
แต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทราบแก่คณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ โดยใน
ปีที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

100

รายงานประจำปี 2553

Director Certificate Program (DCP) จัดโดย IOD
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย IOD
Mortitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) จัดโดย IOD
The role of the Board in fraud prevention and detection จัดโดย PWC
โครงการ CSR Day for Director แก่คณะกรรมการทั้งคณะจัดโดย SET

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทกำหนดคณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ
-

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสารสนเทศ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร
o ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
o มีอำนาจ, หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษัท
และตรวจสอบผลดำเนินงานของบริษัท
o การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณี
ที่ จ ำเป็ น และสามารถเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งต่ า งๆ เข้ า มาสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม

BALANCE
งบดุลSHEETS

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทำหน้าที่ในการสอบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แก้ไขหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551 แล้ว
- คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทีร่ ายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบตั ิ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถ
ขอคำปรึกษาจากทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระได้โดยบริษทั เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ทงั้ หมด
- การประชุมคณะกรรมการตรวจ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน
ต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น และสามารถเชิญผู้บริหารหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ ต้องมี
การประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในรอบปีบัญชี 2553 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง โดยกรรมการตรวจ
สอบเข้าประชุมดังนี้ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช เข้าประชุมครบถ้วน
ทุกครั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง โดย
o 6 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
o 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลดำเนินงาน, การเข้าร่วมประชุม และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบแก่ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ดังนี้

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
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5.7 การประชุมคณะกรรมการ
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รายงานของ
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุก
คน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การ
ลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และ
วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีการจัดทำแผน
กำหนดการประชุ ม คณะกรรมการล่ ว งหน้ า ทั้ ง ปี รวมทั้ ง วาระการประชุ ม ที่ ส ำคั ญ ของแต่ ล ะครั้ ง
เป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม โดย
พร้อมเพรียงกัน และ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ และมีการประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและ
ติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาได้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

งบกำไรขาดทุน

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดย
เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม
ได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงให้ประธานกรรมการบริหารและ
เลขานุการบริษัท ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้กรรมการ
ทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ
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สำหรับการทำรายการที่บริษัท มีกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจให้กำหนดให้ฝ่าย
บริหารรายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส
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ในปี 2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำรายงานอื่นๆ ให้ครบถ้วนและ
จัดเก็บให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ในปีบญ
ั ชี 2553 ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จำนวน 8 ครัง้ โดยในการประชุมทุกครัง้
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพือ่ ให้กรรมการบริษทั ได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
การเข้าประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน จำนวน 7 ท่าน เข้าประชุมครบถ้วนทุกครัง้ (100 %), จำนวน 4
ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง (87.5 %) และอีก 2 ท่าน อยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ TV
Conference โดย 1 ท่านเข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ และ อีก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้
5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษทั ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ ว่า
ด้วยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำกับ
ดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสือ่ สาร
1.

กลยุทธ์องค์และนโยบายที่สำคัญ

ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการเป็นผูน้ ำฝ่ายนโยบาย ในการกำหนดวิสยั ทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง สอบทานให้คำแนะนำทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับกลยุทธ์และ นโยบายทีส่ ำคัญ วัตถุประสงค์ทางการ
เงิน ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษทั และ ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงาน
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2.

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในถึงความเหมาะสมและเพียงพอ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการระหว่างกัน อย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้มกี าร
เปิดเผยข้อมูลกรณีทมี่ รี ายการเข้าเกณฑ์การขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็น
ประธานคณะกรรมการ เพื่อวางแผนในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และโดยมอบหมายไปยังผู้บริหาร และพนักงานใน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

“บริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ รวมทั้งดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต และ ร่างกาย ของพนักงาน และการดูแลควบคุมรักษาสินทรัพย์ของบริษัท
ตลอดจนให้ความร่วมมือต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐ”

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง

งบกระแสเงินสด

ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่ขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักการ
ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจ
สอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้นฝ่ายจัดการได้รายงานสรุปผลของ
รายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรือ
อนุมัติรายการกำหนดให้กรรมการทุกท่านจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการปีละ 1 ครั้ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัท ในเดือนเมษายน

งบกำไรขาดทุน

4.

BALANCE
งบดุลSHEETS

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั และกำหนดบทบาท หน้าที่ และ ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน ขึน้ ตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจ
สอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุมระบบงานต่างๆ โดยสอบทานและอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบในทีป่ ระชุมของฝ่ายบริหาร
เป็นระยะๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท เพื่อ
ให้กรรมการและพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี พร้อมทั้งสื่อสารให้พนัก
งานรับทราบโดยจัดทำเป็นคู่มือให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน รวมทั้งเผยแพร่ไว้ใน ระบบ
สื่อสารภายใน intranet สำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการอธิบายให้ทราบในการปฐมนิเทศน์ด้วย
3.

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ทำการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงรอบๆ ตัว มากำหนดเป็น
มาตรการป้องกันความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงและในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้นให้
จัดทำมาตรการรับมือ เพื่อรักษาความปลอดภัย และจำกัดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และจัดให้มี
ระบบติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้น และรายงานผลดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ทำคูม่ อื ควบคุมความเสีย่ งเพือ่ กำหนดวิธคี วบคุมสภาพความเสีย่ ง
ทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษทั เพือ่ ทำให้สามารถรองรับความเสีย่ ง และ
หรือวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและกำหนดให้มกี ารทวนสอบสภาพของข้อกำหนดการควบคุมต่างๆ ทุกปี

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ในปี 2554 ไม่พบการปฏิบตั งิ านใดทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งอย่างมีนยั สำคัญ คงมีความเสีย่ งปกติในทางธุรกิจ
ซึง่ ได้เปิดเผยการจัดการป้องกันไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติม (แบบ 56-1) ไว้แล้ว
6.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2553 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ
โดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาสำหรับรอบระยะ
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2554 ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
7.

การรายงาน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทีจ่ ำเป็นอืน่
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส มีคำอธิบาย และ ตัวเลขสนับสนุน รวมทัง้ แนวโน้มใน
อนาคต รวมทัง้ การเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำคัญ ผลการปฏิบตั งิ าน และ เหตุการณ์ทสี่ ำคัญในรอบปี

งบกระแสเงินสด

รายงานประจำปีของบริษัท ได้รับการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีก่อน
นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและ อนุมัติเพื่อเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท และ การนำไปปฏิบัติ ไว้ใน
รายงานประจำปีของบริษัท
( 5 ). การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริ ษั ท จั ด ทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนั ก งาน เพื่ อ ใช้ ใ นการยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการ
ปฎิบตั งิ านทีด่ แี ละเหมาะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงการใช้ขอ้ มูลภายใน ทีไ่ ม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้
อืน่ โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษทั และกำหนดเวลาห้ามพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูล
ภายใน และกรรมการบริษทั ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
หรือสารสนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศ
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ข้อมูลสารสนเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมด้านข่าวสารของ
บริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร การพัฒนา
ระบบ การนำมาใช้งาน การให้ความรู้ และสร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะ
สามารถสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้เป็นอย่างดี
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
( 6 ). การควบคุมภายใน		

6.

รายการระหว่างกัน		

งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการที่ซื้อขายกัน ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ข้อที่ 25 หน้าที่ 67 - 70 ว่า
รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่ง
ผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจาก
ต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขาย
หักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น
คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการ
ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ
30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี 	

งบกำไรขาดทุน

5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

BALANCE
งบดุลSHEETS

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นว่าการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554
ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เห็นว่าเหมาะสม	

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยมีกรรมการตรวจ
สอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบ
ทานรายงานการปฎิบัติงานจากสำนักงานตรวจสอบภายใน การสอบทานความคืบหน้าของระบบ
ควบคุมภายในตามที่ได้ให้คำแนะนำในปีที่ผ่านมา สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น
ไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สอบทานรายการระหว่างกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
และรายการที่มีการเกี่ยวโยงกันหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนจากการประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

1. บริษัท
1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และ
สแตนเลย์
ของบริษัท ถือหุ้น
อุปกรณ์
อิเลคทริค จำกัด
ร้อยละ 29.95
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายคัทสึมิ คอนโด
2. การขายสินค้า

มูลค่ารายการปี 2553
และยอดคงค้าง
ณ 31 มีนาคม 2554

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการ

มูลค่าซื้อ 560.76 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นแหล่ง
ยอดคงค้าง 174.49 ล้านบาท ผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์
ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก
มูลค่าขาย 33.11 ล้านบาท เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็นแหล่ง
ยอดคงค้าง 2.98 ล้านบาท ผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์
ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอก
เป็นไปตามปกติธรุ กิจ และ ใช้แนวปฏิบตั ติ าม
สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยใช้แนว
ปฏิบตั เิ ดียวกันในกลุม่ สแตนเลย์

4. ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 49.85 ล้านบาท
บริษทั จ่ายให้ในกรณีทบี่ ริษทั ให้
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันในกลุม่ สแตนเลย์

5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค บริษัท มูลค่า 8.01 ล้านบาท
จ่ายให้จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคมาถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิต

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัทจ่าย มูลค่า 24.44 ล้านบาท
ให้จากการส่งพนักงานของบริษทั
ไปฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์
อิเลคทริค จำกัด

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

7. ค่าคอมมิชชัน่ บริษทั จ่ายให้จาก มูลค่า 0.53 ล้านบาท
การเป็นตัวแทนติดต่อลูกค้า

เป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ และ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

2. บริษัท ลาว
สแตนเลย์
จำกัด

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50
การขายสินค้า
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

มูลค่าขาย 72.44 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ยอดคงค้าง 7.05 ล้านบาท ราคาใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การทำ
รายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติ
ธุรกิจ

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

มูลค่าซื้อ 21.34 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ยอดคงค้าง 4.93 ล้านบาท ราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธรุ กิจ

ข้อมูลสารสนเทศ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

3. ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่าสิทธิ ใน มูลค่า 243.18 ล้านบาท
อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ
คือ ยอดขายสินค้าของบริษทั หัก
ด้ ว ยมู ล ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ ซื้ อ จาก
กลุ่มสแตนเลย์

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.
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มูลค่าขาย 66.05 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ยอดคงค้าง 7.88 ล้านบาท ราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธรุ กิจ

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการปี 2553
และยอดคงค้าง
ณ 31 มีนาคม 2554

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการ

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
1. รายการซื้อวัตถุดิบ
คือ บริษัท สแตนเลย์
อิเลคทริค จำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 67.5
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
- นายคัทสึมิ คอนโดะ
2. รายการขายสินค้า
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
4. ถือหุ้นบริษัท 0.44%

มูลค่าซื้อ 139.99 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ยอดคงค้าง 22.34 ล้านบาท ราคาใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การทำ
รายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติ
ธุรกิจ

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 1. รายการซื้อวัตถุดิบ
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
- นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล 2. รายการขายสินค้า
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10

มูลค่าซื้อ 0.47 ล้านบาท
เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ยอดคงค้าง 0.13 ล้านบาท ราคาใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การทำ
รายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติ
ธุรกิจ

6. Stanley
Electric
Engineering
India PVT
Ltd.

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 1. รายการซื้อสินค้า
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 90
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายคัทสึมิ คอนโด
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10

มูลค่าซือ้ 3.09 ล้านบาท
ยอดคงค้าง - ล้านบาท

7. บริษทั
ศิริวิทย์
สแตนเลย์
จำกัด

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
1. รายการซื้อวัตถุดิบ
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
2. รายการขายวัตถุดิบ

มูลค่าซือ้ 250.16 ล้านบาท เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ยอดคงค้าง 23.02 ล้านบาท ราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธรุ กิจ
มูลค่าขาย 28.17 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 2.93 ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธรุ กิจ

8. บริษทั
ท๊อป ไฮเทคส์
จำกัด

1. รายการซื้อวัตถุดิบ
1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.9
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

มูลค่าซือ้ 0.84 ล้านบาท
ยอดคงค้าง - ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

9. บริษทั
ซัมไฮเทคส์
จำกัด

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 16.35
1. การจ้างชุบชิ้นงาน
2. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

ค่าจ้าง 126.32 ล้านบาท
ยอดคงค้าง - ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

10. บริษทั
1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2
1. รายการซื้อวัตถุดิบ
อีโนเว รับเบอร์ 2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ
(ประเทศไทย)
- นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
จำกัด
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
(มหาชน)
- นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

มูลค่าซือ้ 25.01 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 4.80 ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

11. บริษทั
สิทธิผล 1919
จำกัด

มูลค่าขาย 108.12 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
ยอดคงค้าง 32.17 ล้านบาท รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และการคิ ด
ราคาใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การทำ
รายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติ
ธุรกิจ

งบกำไรขาดทุน
งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
1. รายการขายสินค้า
ถือหุ้นร้อยละ 3.34
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
- นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

มูลค่าขาย 362.22 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
ยอดคงค้าง 23.91 ล้านบาท รายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธรุ กิจ

BALANCE
งบดุลSHEETS

5. PT.Indonesia
Stanley
Electric

มูลค่าขาย 2.60 ล้านบาท การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ยอดคงค้าง 0.69 ล้านบาท ทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติ
ธุรกิจ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4. บริษัท เอเชียน
สแตนเลย์
อินเตอร์
เนชั่นแนล
จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ
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รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
STEEHงบดุ
S ECลNALAB

ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการปี 2553
และยอดคงค้าง
ณ 31 มีนาคม 2554

ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
ของรายการ

1. รายการซื้อสินค้า

มูลค่าซือ้ 0.50 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.45 ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

2. รายการขายสินค้า

มูลค่าขาย 5.81 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.66 ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

12. บริษทั
ลูแม็กซ์
อินดัสทรี้
จำกัด

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค
จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 26.31

13. โททาล
ออยล์
จำกัด

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

มูลค่าซือ้ 0.02 ล้านบาท
ยอดคงค้าง - ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

14. บริษทั
สำนักงาน
กฎหมาย
สยามซิตี้
จำกัด

1. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ
- นายพิจารณ์ สุขภารังษี

มูลค่าซือ้ 0.37 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.11 ล้านบาท

การคิดราคาใช้แนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธรุ กิจ

1. รายการบริการด้านกฎหมาย

2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
งบกำไรขาดทุน

ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกัน
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็น
ราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชื่อบริษัท
1. Guangzhou Stanley Electric (China)
2. Stanley Iwaki Factory (Japan)

งบกระแสเงินสด

3. Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)
4. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

5. Stanley Electric US Inc. (U.S.A)
6. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)
7. Tianjin Stanley Sakata Component (China)

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

8. II Stanley Co.,Inc (America)
9. Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.

ข้อมูลสารสนเทศ

10. Stanley Electric Hungary Co.,Ltd.
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รายงานประจำปี 2553

มูลค่ารายการปี 2553
มูลค่าซือ้
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย

3.74
1.27
2.77
3.10
1.11
59.83
1.53
0.10
2.85
0.80
24.41
6.88
7.64
0.06

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2554
0.81
1.42
0.16
8.91
0.09
0.01
1.25
0.25
0.02
1.60
-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

7.

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	

รายได้ของบริษัท							
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ข้อมูลสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2553 เป็นจำนวน 415.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 96.45 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.26 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ เพิ่มขึ้น 55.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.38, ค่า Export
& Transportation เพิ่มขึ้น 28.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.18 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2553
มีจำนวน 214.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 18.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.72

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในปี 2553 เป็นจำนวน 7,821.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 1,215.87 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.41 ซึ่งมาจาก ต้นทุนขาย 6,581.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.62 ของยอด
ขาย ซึ่งอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 15.15 ซึ่งเกิดจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
การควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีที่สุด

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายของบริษัท

งบกระแสเงินสด

ในปี 2553 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 9,165.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จำนวน 1,694.82 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 22.69 ซึง่ มาจาก รายได้จากการขาย 8,939.61 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 1,653.24 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.69 โดยทีย่ อดขายในประเทศ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.49 และยอดขายต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
23.67 รายได้เงินปันผล เพิม่ ขึน้ 4.54 ล้านบาท รายได้อนื่ ๆ เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว 42.48 ล้านบาท ซึง่ มีรายการ
สำคัญจาก รายได้ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ 27.61 ล้านบาท เนือ่ งมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีเ่ พิม่ ขึน้ และรายได้
จากการขายเศษซากเพิ่มขึ้น 12.44 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกเศษซากที่ดีขึ้นจึง
ทำให้เศษซากมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 9,165.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 22.69 เนื่องมาจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดของผลการดำเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทมีดังนี้ 					

งบกำไรขาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2553 มีการทำรายการที่เกี่ยวโยง
หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ

BALANCE
งบดุลSHEETS

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ใน
กลุ่ม และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำ
รายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ - การขายสินค้าและทรัพย์สิน
ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2553 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัท
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้ง
ราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร

ภาษีเงินได้ 584.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 233.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.37
เนื่องมาจาก การได้รับสิทธิยกเว้นการคำนวณภาษีจากสินค้า BOI นั้น เหลือการใช้สิทธิเพียง 1 บัตร คือ
ในส่วนของโรงงานแม่พิมพ์

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงาน
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ

กำไรสุทธิ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,427.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 470.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.12
ในด้านฐานะการเงินของบริษัท

STEEHงบดุ
S ECลNALAB

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,865.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมียอด 8,441.50 ล้านบาท จำนวน 1,423.81
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.87 ซึ่งมาจาก เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 1,275.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 68.60 ซึ่งเกิดจากการฝากเงินเพิ่มขึ้นในตั๋วเงินคลังและตั๋วแลกเงิน ที่มีอายุไม่ถึง 3 เดือน
และ เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด ลดลงจากปีที่แล้ว 414.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.50 ซึ่งเกิดจาก
การตั๋วเงินคลัง และตั๋วแลกเงิน ที่มีอายุเกิน 3 เดือนขึ้นไป ครบกำหนด	

งบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์รวม

ลูกหนี้การค้า สุทธิ เพิ่มขึ้น 117.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในเดือน มีนาคม 2554
มีการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้ยอดคงเหลือของลูกหนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วน สินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น 164.74 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 39.26

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 7.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 เนื่องจากบริษัทได้มีการบันทึกรับรู้การ
แปลงค่างบการเงินของ Vietnam Stanley Electric Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมนั้น ทำให้สัดส่วน
ของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้น 237.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.82 เนื่องจากมีการลงทุนในที่ดิน
เพิ่ม 227.87 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ เพิ่มขึ้น 43.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.65 เป็นต้นทุนของโครงการพัฒนา
เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
หนี้สินรวม

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,624.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 445.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.75 ซึ่งมา
จาก เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 183.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.77 และ เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 85.93 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 38.40 นอกจากนี้ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 42.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.59

สรุปยอดดำเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 และหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลัง
เกษียณอายุ เพิ่มขึ้น 45.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.40 เป็นการตั้งสำรองตาม กฎหมายแรงงานไทย
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,240.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 978.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.48 เนื่องจาก
บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,427.71 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 383.11 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงิน ของ Vietnam Stanley Electric Company Limited และ Lao Stanley Co.,Ltd.
65.82 ล้านบาท
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