
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

งบการเงิน
วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที� 
31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และผลการดําเนินงานที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสด
ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 งบกําไรขาดทุนที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั 
 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจา้ของที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั
 งบกระแสเงนิสดที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึ�งรวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีี�สาํคญั

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิที�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และ
ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�
ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงนิสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื�อง การวดัมูลค่าสนิค้าคงเหลือ เป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบและได้นําเรื�องนี�
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องนี�

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวดัมลูค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื�องประมาณ
การทางบัญชีที�สําคัญ และการใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับ
ค่าเผื�อมูลค่าสนิคา้ลดลง และ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 10 เรื�อง สนิคา้คงเหลอื สทุธิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สนิค้าคงเหลือก่อนรบัรู้ค่า
เผื�อสนิค้าเสื�อมสภาพและล้าสมยั มจีํานวน 946.07 ล้านบาท 
ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยั มจีํานวน 2.38 ล้านบาท 
ซึ�งสนิคา้คงเหลอื สทุธคิดิเป็นรอ้ยละ 5 ของสนิทรพัยร์วม 

หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและ
ล้าสมยัต้องใช้การประมาณการจากดุลยพนิิจ ซึ�งผู้บรหิารใช้
ประสบการณ์และข้อมูลที�เกิดขึ�นในอดีต โดยกําหนดให้
สนิค้าคงเหลอืที�ไม่เคลื�อนไหวนานเกนิกว่า 12 เดอืนจะถูก
บนัทึกค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมยัในอตัราร้อยละ 
100 นอกจากนี�ในการประเมนิค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและ
ล้าสมัย ผู้บริหารคํานึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพ
เศรษฐกิจทั �งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ 
และปัจจัยอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื�อมสภาพและ
ลา้สมยั 

การวดัมูลค่าสนิค้าคงเหลือเป็นเรื�องที�ขา้พเจา้ให้ความใส่ใจ 
เนื� องจาก สินค้าคงเหลือเป็นรายการที�มีสาระสําคัญต่อ
สนิทรพัย์รวมของบรษิทัและค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและ
ล้าสมัยเป็นรายการประมาณการที�อาศัยดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บรหิาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้า
คงเหลือจงึขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจเชิงอตัวสิยั เนื�องจากความ
ลําเอยีงที�อาจเกดิขึ�นไดข้องผูบ้รหิารทั �งที�ตั �งใจหรอืไมต่ั �งใจ

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึขั �นตอนดงัต่อไปนี�
 ทําความเข้าใจและประเมินวิธีการที�ผู้บริหารใช้ในการ

ประมาณการค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยั ซึ�งพบว่า
นโยบายการบญัชมีคีวามสมํ�าเสมอจากปีที�ผา่นมา

 ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บรหิาร
ซึ�งใช้ในการประมาณการค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและ
ล้าสมยั โดยพิจารณาจากข้อมูลที�เกิดขึ�นในอดีต รวมถึง
การวเิคราะหอ์ตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ เกี�ยวกับดุลยพินิจและ
ขอ้สมมตฐิานในการกําหนดอายุสนิคา้คงเหลอื วา่เหมาะสม
ในการใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิค่าเผื�อสนิค้าเสื�อมสภาพ
และล้าสมยั และทดสอบความน่าเชื�อถอืของรายงานอายุของ
สนิค้าคงเหลือ โดยตรวจสอบรายการเคลื�อนไหววนัสุดท้าย
ของสนิคา้คงเหลอืกบัเอกสารประกอบรายการ 

 ทดสอบการคํานวณค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมยัที�
ประมาณการจากขอ้สมมติฐานของผู้บรหิาร ขา้พเจา้ไม่พบ
ผลแตกต่างที�มสีาระสาํคญัจากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว

 ประเมินความครบถ้วนของสนิค้าเสื�อมสภาพและล้าสมยั 
โดยทดสอบความครบถ้วนของรายงานวเิคราะหอ์ายสุนิคา้
คงเหลือ และข้อมูลที�ไดจ้ากการเขา้สงัเกตการณ์ตรวจนับ
สนิคา้คงเหลอื 

จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที�
ผูบ้รหิารใช้ในการประมาณการค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยั
มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานที�มอียู่



ข้อมลูอื�น

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผูส้อบบญัชทีี�อยูใ่นรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื�นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขดัแย้งที�มี
สาระสําคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรู้ที�ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื�นมกีารแสดงข้อมูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาวา่จาํเป็น เพื�อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิที�ปราศจากการแสดงขอ้มูล
ที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ในการจดัทํางบการเงนิ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�
เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการ 
มคีวามตั �งใจที�จะเลกิบรษิทั หรอืหยดุดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทั 



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที�
ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที�มอียู่ไดเ้สมอไป 
ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกตและสงสยั
เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจ
เกี�ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการ 
สอบบญัชทีี�ไดร้บั และประเมนิวา่มคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รบัจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงนิแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรปูแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรอืไม่



ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้
ประเดน็ที�มนียัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มนีัยสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า

ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด

ปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอื
ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

วราภรณ์  วรธิติกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4474

กรงุเทพมหานคร 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 3,177,436,049 1,671,996,877 3,177,436,049 1,671,996,877

เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไว้

จนครบกาํหนด 8 1,166,000,000 3,625,000,000 1,166,000,000 3,625,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 9 2,633,160,707 2,549,177,679 2,633,160,707 2,549,177,679

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 10 942,128,066 1,099,780,589 942,128,066 1,099,780,589

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 11 31,764,870 41,877,305 31,764,870 41,877,305

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 39,653,979 45,970,733 39,653,979 45,970,733

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 7,990,143,671 9,033,803,183 7,990,143,671 9,033,803,183

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 11 12,805,720 34,920,939 12,805,720 34,920,939

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 1,597,062,806 1,357,930,009 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 23,397,220 22,165,315 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 14 125,841,155 112,401,215 125,841,155 112,401,215

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 15 9,517,130,593 7,703,011,731 9,517,130,593 7,703,011,731

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 16 1,087,800,467 974,757,302 1,087,800,467 974,757,302

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 17 - - 117,808,420 94,132,292

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 15,748,568 15,514,089 15,748,568 15,514,089

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 12,379,786,529 10,220,700,600 10,934,311,612 8,991,914,257

รวมสินทรพัย ์ 20,369,930,200 19,254,503,783 18,924,455,283 18,025,717,440

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 505,701,033 601,416,601 505,701,033 601,416,601

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 29 567,353,140 549,860,146 567,353,140 549,860,146

เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 651,473,811 1,004,252,283 651,473,811 1,004,252,283

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 29 155,304,686 169,764,056 155,304,686 169,764,056

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจา่ย 218,806,093 218,376,783 218,806,093 218,376,783

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 18 371,259,536 339,438,086 371,259,536 339,438,086

รวมหนี�สินหมนุเวียน 2,469,898,299 2,883,107,955 2,469,898,299 2,883,107,955

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 17 194,848,247 170,451,435 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 383,368,355 234,385,053 383,368,355 234,385,053

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 578,216,602 404,836,488 383,368,355 234,385,053

รวมหนี�สิน 3,048,114,901 3,287,944,443 2,853,266,654 3,117,493,008

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 20

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 20 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 22 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,595,671,038 15,229,792,248 15,168,253,176 13,979,256,932

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (199,543,239) (188,920,408) (22,752,047) 3,280,000

รวมส่วนของเจ้าของ 17,321,815,299 15,966,559,340 16,071,188,629 14,908,224,432

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 20,369,930,200 19,254,503,783 18,924,455,283 18,025,717,440

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร                                    6, 27, 29 15,150,089,554 14,634,621,299 15,150,089,554 14,634,621,299

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร                                                (12,339,311,542) (11,864,534,640) (12,339,311,542) (11,864,534,640)

กาํไรขั �นต้น 2,810,778,012 2,770,086,659 2,810,778,012 2,770,086,659

รายไดอ้ื�น                                           

- เงนิปันผลรบั 12, 13, 14 86,130,838 71,979,332 183,865,081 155,496,731

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 16,614,030 21,238,295 16,614,030 21,238,295

- ดอกเบี�ยรบั 53,822,846 71,137,511 53,822,846 71,137,511

- อื�นๆ                                        23 107,161,139 108,091,969 107,161,139 108,091,969

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,074,506,865 3,042,533,766 3,172,241,108 3,126,051,165

คา่ใชจ้่ายในการขาย (584,041,365) (582,126,700) (584,041,365) (582,126,700)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (363,539,145) (345,671,294) (363,539,145) (345,671,294)

รวมค่าใช้จ่าย (947,580,510) (927,797,994) (947,580,510) (927,797,994)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 24 2,126,926,355 2,114,735,772 2,224,660,598 2,198,253,171

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12, 13 318,837,425 316,179,533 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,445,763,780 2,430,915,305 2,224,660,598 2,198,253,171

ภาษเีงนิได้ 25 (448,266,425) (453,153,181) (404,045,789) (406,620,754)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,997,497,355 1,977,762,124 1,820,614,809 1,791,632,417

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 26 26.07 25.81 23.76 23.38

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,997,497,355 1,977,762,124 1,820,614,809 1,791,632,417

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีหลงัภาษี: 25

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (29,000,059) - (29,000,059) -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,800,012 - 5,800,012 -

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (23,200,047) - (23,200,047) -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการ

เปลี�ยนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (3,540,000) (800,000) (3,540,000) (800,000)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของ

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 19,261,520 (6,960,081) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (3,144,304) 1,552,016 708,000 160,000

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 12,577,216 (6,208,065) (2,832,000) (640,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (10,622,831) (6,208,065) (26,032,047) (640,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,986,874,524 1,971,554,059 1,794,582,762 1,790,992,417

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง ผลต่างจาก

จากการเปลี�ยนแปลง การแปลงค่า การวดัมลูค่าใหม่ รวม

ของมลูค่ายติุธรรม งบการเงิน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ ของเงินลงทุนใน ของบริษทัร่วม ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย และการร่วมค้า หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,788,404,424 3,920,000 (186,632,343) - (182,712,343) 14,531,379,581

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,977,762,124 (640,000) (5,568,065) - (6,208,065) 1,971,554,059

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (536,374,300) - - - - (536,374,300)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,229,792,248 3,280,000 (192,200,408) - (188,920,408) 15,966,559,340

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,997,497,355 (2,832,000) 15,409,216 (23,200,047) (10,622,831) 1,986,874,524

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (631,618,565) - - - - (631,618,565)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,595,671,038 448,000 (176,791,192) (23,200,047) (199,543,239) 17,321,815,299

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของกาํไรสะสมส่วนของทุน

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไร(ขาดทุน)

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

จากการเปลี�ยนแปลง การวดัมูลค่าใหม่ รวม

ของมูลค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรอง ของเงินลงทุน ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 383,125,000 504,250,000 38,312,500 12,723,998,815 3,920,000 - 3,920,000 13,653,606,315

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,791,632,417 (640,000) - (640,000) 1,790,992,417

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (536,374,300) - - - (536,374,300)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 383,125,000 504,250,000 38,312,500 13,979,256,932 3,280,000 - 3,280,000 14,908,224,432

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,820,614,809 (2,832,000) (23,200,047) (26,032,047) 1,794,582,762

เงนิปันผลจ่าย 21 - - - (631,618,565) - - - (631,618,565)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,168,253,176 448,000 (23,200,047) (22,752,047) 16,071,188,629

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของส่วนของทุน กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 2,445,763,780 2,430,915,305 2,224,660,598 2,198,253,171

รายการปรบัปรุงกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

- คา่เสื�อมราคา 15 1,199,995,115 1,020,563,009 1,199,995,115 1,020,563,009

- คา่ตดัจาํหน่าย 16 245,384,850 228,988,633 245,384,850 228,988,633

- ดอกเบี�ยรบั (53,822,846) (71,137,511) (53,822,846) (71,137,511)

- สว่นแบง่ผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ 12, 13 (318,837,425) (316,179,533) - -

- เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12, 13 - - (97,734,243) (83,517,399)

- เงนิลงทุนระยะยาว 14 (86,130,838) (71,979,332) (86,130,838) (71,979,332)

- กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 23 (10,124,263) (4,118,553) (10,124,263) (4,118,553)

- กลบัรายการคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 9 - (3,413,075) - (3,413,075)

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 10 1,981,107 (7,614,579) 1,981,107 (7,614,579)

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อมลูคา่สทุธขิองสนิคา้คงเหลอื

ที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน 10 (3,506,944) 5,066,000 (3,506,944) 5,066,000

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 127,457,579 28,844,046 127,457,579 28,844,046

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น สทุธิ (1,369,417) (791,567) (1,369,417) (791,567)

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 3,546,790,698 3,239,142,843 3,546,790,698 3,239,142,843

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (88,344,564) (202,338,308) (88,344,564) (202,338,308)

- สนิคา้คงเหลอื 159,178,360 (422,504,309) 159,178,360 (422,504,309)

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 6,316,754 (28,278,430) 6,316,754 (28,278,430)

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (234,479) 14,880,623 (234,479) 14,880,623

- เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น (95,715,568) 86,670,880 (95,715,568) 86,670,880

- เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17,492,994 51,577,857 17,492,994 51,577,857

- เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น (88,960,164) 117,088,401 (88,960,164) 117,088,401

- เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (1,459,450) (1,745,524) (1,459,450) (1,745,524)

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 31,821,450 13,349,470 31,821,450 13,349,470

- จา่ยคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 19 (7,474,336) (3,264,345) (7,474,336) (3,264,345)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,479,411,695 2,864,579,158 3,479,411,695 2,864,579,158

- รบัดอกเบี�ย 16,430,980 16,019,633 16,430,980 16,019,633

- จา่ยภาษเีงนิได้ (420,784,595) (376,828,976) (420,784,595) (376,828,976)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,075,058,080 2,503,769,815 3,075,058,080 2,503,769,815

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 11 (460,000) (81,931,306) (460,000) (81,931,306)

เงนิสดจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 11 32,687,654 41,287,751 32,687,654 41,287,751

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (3,298,191,124) (2,647,383,944) (3,298,191,124) (2,647,383,944)

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 10,175,182 4,153,763 10,175,182 4,153,763

ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น

ที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 41,753,402 59,496,534 41,753,402 59,496,534

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

เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12, 13 97,734,243 83,517,399 97,734,243 83,517,399

- เงนิลงทุนระยะยาว 14 86,130,838 71,979,332 86,130,838 71,979,332

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (351,220,015) (426,792,264) (351,220,015) (426,792,264)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น

ที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 8 4,806,000,000 10,647,000,000 4,806,000,000 10,647,000,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสั �น

ที�ถอืไวจ้นครบกาํหนด 8 (2,347,000,000) (10,059,549,783) (2,347,000,000) (10,059,549,783)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (939,369,760) (2,308,222,518) (939,369,760) (2,308,222,518)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิปันผลจา่ย 21 (631,618,565) (536,374,300) (631,618,565) (536,374,300)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 1,504,069,755 (340,827,003) 1,504,069,755 (340,827,003)

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 1,369,417 791,567 1,369,417 791,567

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 3,177,436,049 1,671,996,877 3,177,436,049 1,671,996,877

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 480,529,292 744,347,600 480,529,292 744,347,600

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร

และอุปกรณ์ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 955,527 13,955,447 955,527 13,955,447

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 56 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

13
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1 ข้อมลูทั �วไป

บรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งและประกอบกจิการในประเทศไทย และมี
ที�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รงัสิต ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัดาํเนินธรุกจิเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์สอ่งสวา่งยานยนต ์แมพ่มิพ ์และแบบผลติภณัฑ์

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื�อวนัที�
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

2 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของไทย และขอ้กําหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมูลค่า

ขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื�อขายที�รบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมซึ�งไดอ้ธบิายในนโยบายการบญัชี
ในสว่นที�เกี�ยวขอ้ง

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชีที�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใชด้ลุยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิบรษิทัเปิดเผยเรื�องการใช้

ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที�มีความซับซ้อน และรายการเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคญัต่อ 
งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวิธสี่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตาม
กฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแย้งกนัหรอืมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใช้งบการเงนิตาม

กฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อบริษทั

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทาํกบัลกูค้า (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการ 5 ขั �นตอน ในการกําหนดและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลูกคา้ 
ซึ�งกําหนดให้บริษทัต้องรบัรู้รายได้ตามหลกัการการโอนการควบคุม คือ รบัรู้รายได้เพื�อให้สะท้อนถึงการโอนการ
ควบคุมในสินค้าหรอืบรกิารไปยงัลูกค้าด้วยจํานวนเงนิที�สะท้อนถึงจํานวนเงนิที�บรษิทัคาดว่าจะได้รบัจากสนิค้าและ

บรกิารที�ได้โอนไป แทนหลกัการรบัรู้รายได้ตามหลกัการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนในสนิค้าและบรกิารไปยงั

ผูซ้ื�อตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 11 (TAS 11) เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18

(TAS 18) เรื�อง รายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

บรษิทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 (TFRS 15) เรื�อง รายได้จากสญัญาที�ทํากบัลูกค้ามาถือปฏิบตัิ

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�

เป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทียบ บรษิทัได้ใช้วธิี

ปฏบิตัทิี�ผอ่นปรนสาํหรบัสญัญาที�เสรจ็สมบูรณ์และสญัญาที�มกีารเปลี�ยนแปลงตามขอ้กําหนดของ TFRS 15

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 15 มาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบที�เป็นสาระสาํคญัต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชี

ของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งในเรื�องการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

บรษิทัอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ ซึ�งยงัไมม่ผีล

บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ดงันี�

ก) เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ี�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง การป้องกนัความเสี�ยงของเงนิลงทุนสทุธใิน
          หน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 19 เรื�อง การชําระหนี�สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิกลุ่มนี�กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูคา่และ
การตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สินทางการเงนิ การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชีป้องกนั

ความเสี�ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า สง่ผลใหบ้รษิทัในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทั �งหมดในงบ

แสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป บรษิทัต้องรบัรู้
สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี�สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั �นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรพัย์อ้างอิง

มมีลูคา่ตํ�า

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอื�นๆ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหมท่ี�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัไดแ้ก่

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 12 เรื�อง ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 23 เรื�อง ความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้

ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวธิกีารบญัชสีําหรบักรณีที�มกีารแก้ไขโครงการ 

การลดขนาดโครงการ หรอืการจา่ยชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว ้โดยเมื�อการเปลี�ยนแปลง
โครงการไดเ้กดิขึ�น กจิการจะต้องใช้ขอ้สมมตทิี�เป็นปัจจุบนั ณ วนัที�ที�มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื

การจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธสิําหรบัระยะเวลาที�เหลือของรอบ

ระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 28 เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (สว่นไดเ้สยีระยะยาวใน

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้) ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนยิ�งขึ�นเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยาวในบรษิทัรว่มและการร่วมค้าซึ�งโดย

เนื�อหาแล้วถอืเป็นส่วนหนึ�งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น แต่ไม่ไดนํ้าวธิสี่วนได้เสยีมาถอืปฏิบตั ิ

กิจการจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ก่อนรบัรู้การ       
ปันสว่นผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�  23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ได้อธบิายวธิกีารรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีและสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจบุนัในกรณีที�มคีวามไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- บรษิทัต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที�มคีวามไม่แน่นอน และมีความรูเ้กี�ยวกบั
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดอยา่งครบถว้น โดยไมนํ่าเหตุผลวา่จะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิารณา

- หากบรษิทัสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษีที�มคีวาม

ไมแ่น่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการคํานวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- บรษิทัต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื�อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ที�เคยอ้างองิในการใช ้

ดลุยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ี�สง่ผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ
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2.3 การบญัชีสาํหรบังบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

(1) บรษิทัรว่ม 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการที�บรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัควบคุม เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใช้วธิสี่วนได้

เสยีในการแสดงในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

(2) การรว่มการงาน 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ�นอยู่กบัสิทธิและภาระ

ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มการงานนั �นมากกวา่โครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การรว่มคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื�อกจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุนในการร่วมค้า
รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการรว่มคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

(3) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

บรษิทัรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จา่ยซื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

บรษิทัจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ดว้ยสว่นแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนตามสดัสว่นที�ผูล้งทุนมสีว่นไดเ้สยีอยูใ่นกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรงุกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทใน 

บรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �นซึ�งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื�น บริษทัจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่าส่วนได้เสียใน

บรษิทัรว่มและการร่วมคา้นั �น เวน้แต่บรษิทัมภีาระผูกพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพื�อชําระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 

(4) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี

กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิในรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�บรษิทัมสี่วนได้

เสยีในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิในรายการระหว่างบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้น

รายการนั �นจะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี�โอน
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที�ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใช้นําเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการ หรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูคา่ใหม่

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรูกํ้าไรหรอื

ขาดทุนของรายการที�ไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุน

นั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม เงนิลงทุน

ระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัที�ไดม้า

2.6 ลกูหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิที�ลูกคา้จะตอ้งชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิรุกจิ

บริษัทรบัรู้ลูกหนี�การค้าเมื�อเริ�มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีที�มี

สว่นประกอบดา้นการจดัหาเงนิที�มนียัสาํคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และวดัมูลคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนหกั

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู

2.7 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่

ราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถีวัเฉลี�ย ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ

หกัด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทั �งหมด ต้นทุนของสินค้าสําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง 

คา่ใชจ้า่ยอื�นทางตรง คา่โสหุย้ในการผลติ และคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิคา้นั �นอยูใ่นสภาพและสถานที�ปัจจบุนั
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2.8 เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน

เงนิลงทุนอื�นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ รบัรูมู้ลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งหมายถงึมูลค่ายุตธิรรม
ของสิ�งตอบแทนที�ใหไ้ปเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนนั �นรวมทั �งคา่ใช้จา่ยทางตรงอื�นๆ

เงนิลงทุนเผื �อขาย

เงนิลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิของเงนิลงทุนเผื�อ
ขายรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื�อมกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื�อขายนั �นออกไป

เงนิลงทุนที �จะถอืไวจ้นครบกําหนด

เงินลงทุนที�จะถือไว้จนครบกําหนดวดัมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงหักด้วย
คา่เผื�อการดอ้ยคา่

เงนิลงทุนทั �วไป

เงนิลงทุนทั �วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่

การจาํหน่ายเงนิลงทุน 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนั �นรวมถงึผล
สะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมที�รบัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจา้ของจะบนัทกึรวมอยู่ในงบ

กําไรขาดทุน กรณีที�จําหน่ายเงนิลงทุนที�ถือไว้ในตราสารหนี�หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของ

เงนิลงทุนที�จาํหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

2.9 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยน์ั �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย ์เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจใน

อนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิ�นสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคา่ซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นคา่ใชจ้า่ยในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น
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ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุน [ตลอดอายุการให้

ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อายกุารใช้งาน (ปี)

อาคารและสิ�งปลูกสรา้งอื�นๆ 10 - 30

สว่นปรบัปรงุที�ดนิและอาคาร 5 - 10

เครื�องจกัร อุปกรณ์ และเครื�องมอืเครื�องใชใ้นโรงงาน 5 - 15
แมพ่มิพ์ 4

ยานพาหนะ 5

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกรณ์สํานกังาน 3 - 5

บริษัทได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ได้รบัจาก

การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น - สทุธิ

2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การซื�อสิทธิบตัรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี�ซื�อมาจะถูกบนัทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี ถงึ 10 ปี 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการบํารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมื�อเกดิขึ�น

ต้นทุนการออกแบบผลิตภณัฑ์

รายจา่ยเพื�อการวจิยัรบัรูเ้ป็นค่าใช้จา่ยเมื�อเกดิขึ�น

ต้นทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มื�อบรษิทัสามารถวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งได้

อย่างน่าเชื�อถอื และมคีวามเป็นไปไดท้ั �งทางดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ ดา้นการคา้ และดา้นทรพัยากร และมคีวามสามารถและ

ความตั �งใจที�จะพฒันาใหเ้สรจ็สิ�นและนําสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนั �นมาใชง้านหรอืขาย

ตน้ทุนการออกแบบผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัรูเ้ป็นคา่ใช้จา่ยไปแลว้ในงวดก่อนจะไมบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป 

การทยอยตดัจาํหน่ายรายจ่ายที�เกดิจากการออกแบบผลติภณัฑท์ี�บรษิทับนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยจ์ะเริ�มเมื�อสนิทรพัยน์ั �นเริ�มใชแ้บบ

ผลติภณัฑใ์นการผลติสนิคา้เพื�อการพาณิชยด์ว้ยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลาที�คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนการออกแบบ

ผลติภณัฑน์ั �นแต่สงูสดุไมเ่กนิ 4 ปี 
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2.11 การด้อยค่าของสินทรพัย์

บรษิทัไมต่ดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจาํทุก
ปี และเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัยอ์ื�น บรษิทัจะทดสอบการ

ดอ้ยค่าเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยคา่ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อ

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจํานวนที�สูงกว่าระหว่าง
มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 

เมื�อมเีหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป บรษิทัจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบัสนิทรพัย์

อื�น ๆ ที�ไมใ่ช่คา่ความนิยม

2.12 สญัญาเช่า

สญัญาเช่า - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า

เงนิที�ต้องจา่ยภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สทุธจิากสิ�งตอบแทนจงูใจที�ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใช้

วธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั �น 

2.13 ภาษีเงินได้สาํหรบังวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบดว้ยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้นงบ
กําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิได้ที�เกี�ยวข้องกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรู้โดยตรงไปยงั

สว่นของเจา้ของ  

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมผีลบงัคบั

ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา
กฎหมายภาษไีปปฏบิตัขิึ�นอยูก่บัการตคีวาม บรษิทัจะตั �งประมาณการคา่ใชจ้่ายภาษทีี�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดวา่จะตอ้งจา่ย

ชําระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามบรษิทัจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�บรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบั

รายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะไมเ่กดิขึ�นภายในระยะเวลาที�

คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีี�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจา่ยชําระ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าบรษิทัจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนําจํานวน

ผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อบรษิทัมสีทิธติามกฎหมาย
ที�จะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการ
ตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึ�ง

ตั �งใจจะจา่ยหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิ

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คือ ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลา
บญัชี เช่น เงนิเดอืน ค่าแรง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื�น ๆ ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการ

ใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ข) โครงการสมทบเงนิ 

บรษิทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ (ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
พ.ศ. 2530) บรษิทัไมม่ภีาระผูกพนัที�ต้องจา่ยชําระเพิ�มเตมิเมื�อไดจ้่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย

ผลประโยชน์พนกังานเมื�อถงึกําหนดชําระ 

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอาย ุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอาย ุโดยมกัขึ�นอยู่

กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชําระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมจ่ะรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในสว่นของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

บรษิทัจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื�อเลกิจ้างก่อนถึงกําหนดเมื�อ 1) บรษิทัไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอใหผ้ลประโยชน์ และ 2) 

บรษิทัรบัรูต้้นทุนสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกํีาหนดชําระเกนิกวา่ 12 เดอืนภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 

2.15 ประมาณการหนี�สิน

บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อันเป็นผลสืบเนื� องมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จาํนวนที�ตอ้งจา่ยได้

บรษิทัจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั การ

เพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.16 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุ้นซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 

2.17 การรบัรู้รายได้ 

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�บรษิทัไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้และ

ใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิรุกจิ 

บรษิทัรบัรูร้ายได้สุทธจิากภาษีมูลค่าเพิ�มซึ�งบรษิทัจะรบัรู้รายได้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�จะได้รบัชําระเมื�อส่ง
มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

สําหรับสัญญาที�มีหลายองค์ประกอบที�บริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท บริษัทต้องแยกเป็น 
แต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัทิี�แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ตอ้งปฏบิตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บรษิทัจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระที�ต้องปฏิบตัิ

แยกต่างหากจากกนัเมื�อบรษิทัไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแล้ว
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การขายสินค้า

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสนิคา้ ซึ�งจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อโอนการควบคุมในสนิคา้นั �นไปยงัลูกคา้ซึ�งกค็อืเมื�อส่งมอบสนิคา้ และ

ไม่มภีาระผูกพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ�นเมื�อสนิค้าได้ถูกส่งไปยงัสถานที�ที�

กําหนด ความเสี�ยงของการล้าสมยัและการสูญเสียได้ถูกโอนไปยงัผู้ซื�อ และเมื�อผู้ขายได้ยอมรบัสินค้าตามสญัญาขายแล้ว

ซึ�งภาระผกูพนัของบรษิทัสิ�นสดุลงหรอืบรษิทัมขีอ้บ่งชี�วา่เกณฑใ์นการยอมรบัทั �งหมดเป็นที�น่าพอใจ

โดยปกติสนิค้าจะขายพรอ้มกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั �งหมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จาก 
การขายนี�จะรบัรู้ตามราคาที�ระบุไว้ในสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที�ประมาณการไว้ ซึ�งคํานวณโดยใช้วธิมีูลค่าที�คาดหวงั

จากข้อมูลในอดีต โดยบรษิทัจะรบัรู้รายได้ก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที�จะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยสําคญั 

หนี�สินที�ต้องชําระคืน (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) จะรบัรู้สําหรบัส่วนลดตามปริมาณที�คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบัลูกค้าที�

เกี�ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที�มีนัยสําคญั 
เนื�องจากการขายมรีะยะเวลาการชําระเงนิภายใน 30 ถงึ 90 วนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ั �วไปในตลาด 

ภาระผูกพนัของบรษิทัในการซ่อมหรอืเปลี�ยนสนิค้าที�ผดิปกติภายใต้เงื�อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหนี�สนิและ

ตน้ทุนขาย 

บริษัทรบัรู้ลูกหนี�เมื�อมีการส่งมอบสินค้า เนื�องจากเป็นจุดที�บริษัทมีสิทธิได้รบัสิ�งตอบแทนโดยไม่มีเงื�อนไขอื�นใด เว้นแต่

กําหนดเวลาในการชําระเงนิ 

การให้บริการ

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เมื�อไดใ้หบ้รกิารแล้ว

สิ�งตอบแทนที�จ่ายให้กบัลกูค้า

สิ�งตอบแทนที�จ่ายให้กบัลูกค้าหรอืจ่ายในนามของลูกคา้แก่บุคคลหรอืกิจการอื�น รวมถึงส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้

เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจา่ยสิ�งตอบแทนนั �นเป็นการจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก

องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน

บรษิทัคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ�งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิค้าหรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิของ
ลูกคา้จะไมเ่กนิหนึ�งปี ดงันั �นบรษิทัไมไ่ดป้รบัปรงุราคาของรายการดว้ยมลูคา่ของเงนิ (Time value of money) 

รายได้อื�น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี�

- เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล

- รายไดด้อกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจาํนวนเงนิต้นที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื�อมกีารขายเกดิขึ�นจรงิ
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2.18 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุม

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

บรษิทัมคีวามเสี�ยงทางการเงนิที�หลากหลายซึ�งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี�ยงจาก

สนิเชื�อ แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของบรษิทัจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบ

ที�ทําใหเ้สยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของบรษิทัใหเ้หลอืน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้บรษิทัจงึใชเ้ครื�องมอืทางการเงนิ

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกดิขึ�น

การจดัการความเสี�ยงดําเนินงานโดยฝ่ายบรหิารเงนิส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที�อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ส่วนงาน

บรหิารเงนิของบรษิทัจะชี�ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัทํางานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วย

ปฏบิตังิานต่าง ๆ ภายในบรษิทั  

 ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ

บรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเสี�ยงทางด้านสนิเชื�อ บรษิทัมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทําให้เชื�อม ั �น

ไดว้า่ไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที�มปีระวตัสินิเชื�ออยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

บริษัทมีสกุลเงินหลักเป็นเงินบาท บริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
เนื�องจากบรษิัทมีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปกติรายการ

ดงักล่าวจะมเีงื�อนไขทางการคา้เป็นระยะสั �นประมาณ 1 ถงึ 3 เดอืน ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

ของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิเยนญี�ปุ่ นและเหรยีญสหรฐัอเมรกิา บรษิทัจึงได้ทําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในขณะนั �น

3.2 การบญัชีสาํหรบัอนุพนัธที์�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกนัความเสี�ยงใหแ้ก่บรษิทัจากความเคลื�อนไหวในอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการ

กําหนดอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าซึ�งเป็นอตัราแลกเปลี�ยนที�ทําให้บริษทัจะได้รบัหรือต้องจ่ายชําระเงินตราต่างประเทศใน

อนาคตตามจํานวนและวนัที�ที�ไดต้กลงเป็นการล่วงหน้า ลูกหนี�ตามสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะแปลงค่าตาม

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ กําไรขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กดิขึ�นจากการแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศดงักล่าว

จะบนัทกึในงบกําไรขาดทุน สว่นเจา้หนี�ตามสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบนัทกึตามอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า 

สว่นเพิ�มหรอืสว่นลดที�เท่ากบัส่วนแตกต่างระหว่างอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ทําสญัญาและอตัราแลกเปลี�ยนที�ไดต้กลงเป็นการ
ล่วงหน้าตามสญัญาจะตดัจําหน่ายตลอดอายสุญัญา ลูกหนี�และเจา้หนี�ตามสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงสทุธิ

(รวมอยูใ่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น)ในงบแสดงฐานะการเงนิ  

รายละเอยีดของอนุพนัธท์ี�เป็นเครื�องมอืทางการเงนิที�บรษิทัเป็นคูส่ญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28 
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3.3 การประมาณมลูค่ายติุธรรม

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูลสามารถ

แสดงไดด้งันี�

 ข้อมูลระดบัที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที�มสีภาพคล่องสําหรบัสินทรพัย์หรอืหนี�สนิอย่าง

เดยีวกนั  

 ข้อมูลระดบัที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทั �งที�สามารถสงัเกตได้
โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอื โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรบัสนิทรพัยน์ั �นหรอืหนี�สนินั �น 

 ข้อมูลระดบัที� 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิซึ�งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที�

ไมส่ามารถสงัเกตได)้  

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี

ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงวธิกีารประมาณมลูค่ายตุธิรรมระหวา่งปี

4 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ และการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยูบ่นพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื�น ๆ 

ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

ค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมยั

บรษิทัไดป้ระมาณการคา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั เพื�อใหส้ะท้อนถงึการลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนั �น

จะพจิารณาจากอายุของสนิค้าคงเหลือ แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสนิค้าเสื�อมสภาพและ

ลา้สมยั 

อายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใช้งานสาํหรบัอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทัโดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวน

คา่เสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ได้

ใชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้

เมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้ปลี�ยนประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของเครื�องจกัรจากเดมิ 10 ปี เป็น 15 ปี เนื�องจากมกีาร

พฒันาในเทคโนโลยีของเครื�องจกัรทําให้อายุการใช้งานนานขึ�น การเปลี�ยนแปลงประมาณการดงักล่าวเป็นผลให้ค่าเสื�อมราคาของ

เครื�องจกัรสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ลดลงจาํนวน 57.87 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  

บรษิทัจดัให้มผีลประโยชน์พนักงานภายหลงัการเลกิจา้งหรอืเกษียณอายุเพื�อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึงอตัราคิดลด อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดือน

พนักงาน และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี�ยนแปลงในอตัราเหล่านี�มผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายและหนี�สิน

คา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 
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5 การจดัการเงินทุน 

วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิทันั �นเพื�อดาํรงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอยา่งต่อเนื�องของบรษิทัเพื�อสรา้ง

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มสี่วนได้เสยีอื�น และเพื�อดํารงไว้ซึ�งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนทาง

การเงนิของทุน 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนให้แก่ผูถ้ือหุน้ การออก
หุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพื�อลดภาระหนี�สนิ

6 ข้อมลูการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

บรษิทัได้พจิารณาการนําเสนอข้อมูลการเงนิจําแนกตามส่วนงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอให้ผู้มอีํานาจตดัสนิใจ

สงูสดุดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสดุดา้นการดาํเนินงานหมายถงึบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผล

การปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน ซึ�งพจิารณาวา่คอืคณะกรรมการบรษิทั ที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์

ส่วนงานธรุกิจ

บรษิทัดําเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ์ และการออกแบบผลิตภณัฑ์ บรษิทัไม่ได้จดัทํา

ขอ้มูลจําแนกตามส่วนงานสําหรบัธุรกิจแม่พมิพ์และการออกแบบผลติภณัฑ์ เนื�องจากผูบ้รหิารของบรษิทัพจิารณาว่ารายได้ สนิทรพัย์ และ
ผลกําไรของส่วนงานแม่พิมพ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีจํานวนไม่ถึงเกณฑ์เชิงปริมาณที�บริษทัต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบัที�นําเสนอในงบการเงนินี�

ในระหว่างปีสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 รายไดจ้ากการขายและบรกิารทั �งหมดมจีงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดเ้มื�อปฏบิตัติามภาระ
ที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time)

รายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์

ในระหวา่งปีสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัมรีายไดต้ามกลุ่มผลติภณัฑด์งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

หลอดไฟและอุปกรณ์สอ่งสวา่งยานยนต์ 14,347,501,637 14,371,449,321

แมพ่มิพแ์ละแบบผลติภณัฑ์ 802,587,917 263,171,978

15,150,089,554 14,634,621,299

ลกูค้ารายใหญ่

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมรีายการกบับรษิทัเป็นสดัสว่นเท่ากบัหรอืมากกว่า

รอ้ยละ 10 ของรายได้ทั �งหมดของบรษิทัเป็นจํานวน 3 กลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2562 : 2 กลุ่มกิจการ) ซึ�งประกอบด้วยรายได้จากลูกค้า 

กลุ่มที� 1 จาํนวน 6,216 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 6,774 ล้านบาท) ลูกคา้กลุ่มที� 2 จาํนวน 4,142 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 

4,268 ลา้นบาท) และลูกคา้กลุ่มที� 3 จาํนวน 1,692 ล้านบาท ทั �งนี� ลูกคา้ที�อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัถอืเป็นลูกคา้รายเดยีวกนัและ

รวมเรยีกวา่กลุ่มกจิการ
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

เงนิสดและเชค็ที�ยงัไมนํ่าฝาก 1,303,566 862,767

เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 149,687,789 98,537,327

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ 86,444,694 42,596,783

เงนิฝากธนาคารประเภทประจาํไม่เกนิ 3 เดอืน 2,940,000,000 1,530,000,000

3,177,436,049 1,671,996,877

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์และประเภทประจําไม่เกิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.01

ถงึรอ้ยละ 0.80 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 1.37 ต่อปี) 

8 เงินลงทุนระยะสั �นที�ถือไว้จนครบกาํหนด

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนระยะสั �นที�ถือไว้จนครบกําหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภท 

เงนิฝากประจํา ที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน (พ.ศ. 2562 : เงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภท

เงนิฝากประจาํ ที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืนแต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน) 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 3,625,000,000 4,212,450,217

ลงทุนเพิ�มระหวา่งปี 2,347,000,000 10,059,549,783

ไถ่ถอนระหวา่งปี (4,806,000,000) (10,647,000,000)

ราคาตามบญัชปีลายปี 1,166,000,000 3,625,000,000

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.43 ถงึรอ้ยละ 1.63 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 

อตัรารอ้ยละ 1.25 ถงึรอ้ยละ 1.63 ต่อปี) 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งคิดลดด้วยอตัราดอกเบี�ย

ตั �วเงนิคลงัและเงนิฝากธนาคาร ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 (ระดบั 2 ของลําดบัขั �นมลูค่ายุตธิรรม) อย่างไรกต็าม 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนระยะสั �นที�ถือไว้จนครบกําหนดใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีเนื�องจากผลกระทบจากอตัราคิดลดไม่มี

สาระสาํคญั 
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9 ลกูหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สทุธิ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สทุธ ิณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,223,826,925 2,166,149,433

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

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น สทุธิ 2,203,380,924 2,145,703,432

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 29) 225,126,816 233,322,287

คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 57,471,577 53,025,056

รายไดค้า้งรบั สทุธิ 13,165,956 19,663,252

ภาษมีลูคา่เพิ�มคา้งรบั 95,763,631 64,601,020

ลูกหนี�อื�น 38,251,803 32,862,632

2,633,160,707 2,549,177,679

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สามารถวเิคราะหต์ามอายลุูกหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี�

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

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 2,191,436,288 2,121,550,183 218,487,515 174,739,248

เกนิกําหนดชําระ 

   น้อยกวา่ 3 เดอืน 13,504,451 24,556,963 6,639,301 58,583,039

   3 - 6 เดอืน - 1,380,000 - -

   6 - 12 เดอืน - 280,081 - -

   มากกวา่ 1 ปี 18,886,186 18,382,206 - -

2,223,826,925 2,166,149,433 225,126,816 233,322,287



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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10 สินค้าคงเหลือ สทุธิ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

วตัถุดบิและวสัดุหบีหอ่ 232,922,159 249,139,873

งานระหว่างทํา 516,955,061 688,942,839

สนิคา้สาํเรจ็รปู 78,278,295 81,679,548

สนิคา้ระหวา่งทาง 117,913,208 85,484,823

946,068,723 1,105,247,083

หกั  คา่เผื�อการลดลงของมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บั

   - งานระหวา่งทํา (1,559,056) (5,066,000)

คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 

   - วตัถุดบิและวสัดุหบีหอ่ (1,525,185) (240,999)

   - งานระหวา่งทํา (559,820) (86,015)

   - สนิคา้สาํเรจ็รปู (296,596) (73,480)

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 942,128,066 1,099,780,589

ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 12,339,311,542 11,864,534,640

คา่เผื�อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บั 1,559,056 11,266,000

การกลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บั (5,066,000) (6,200,000)

คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 1,981,107 1,582,257

การกลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั - (9,196,836)

บรษิทัไดข้ายสนิคา้คงเหลอืที�เคยปรบัลดมลูคา่ในราคาทุนเดมิ ดงันั �น บรษิทัจงึกลบัรายการคา่เผื�อสนิคา้คงเหลอืที�เคยรบัรูใ้นปีปัจจบุนั

11 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานในระหวา่งปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ยอดคงเหลอืตน้ปี 76,798,244 36,154,689

ใหกู้้ยมืเพิ�มขึ�น 460,000 81,931,306

รบัชําระคนืระหวา่งปี (32,687,654) (41,287,751)

ยอดคงเหลอืปลายปี 44,570,590 76,798,244

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.70 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.70 ต่อปี) โดยมกํีาหนดจา่ยชําระคนืระหวา่ง 2 เดอืน ถงึ 3 ปี 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

สว่นที�ถงึกําหนดรบัชําระภายในหนึ�งปี 31,764,870 41,877,305

สว่นที�ถงึกําหนดรบัชําระเกนิกว่าหนึ�งปี 12,805,720 34,920,939

44,570,590 76,798,244

12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย

สดัส่วน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินลงทุน จาํนวนเงิน เงินปันผล จาํนวนเงิน เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต์   สหรฐัฯ 20 1,597,062,806 89,963,357 1,357,930,009 75,531,090

1,597,062,806 89,963,367 1,357,930,009 75,531,090

ตามวิธีราคาทุน

สดัส่วน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินลงทุน จาํนวนเงิน เงินปันผล จาํนวนเงิน เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสวา่งยานยนต์   สหรฐัฯ 20 54,044,189 89,963,357 54,044,189 75,531,090

54,044,189 89,963,357 54,044,189 75,531,090

Vietnam Stanley Electric Company Limited เป็นบรษิัทจํากดัและไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาด บรษิัทไม่มีหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น
ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัร่วมดงักล่าว



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสามารถแสดงไดด้งันี� 

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 1,357,930,009 1,131,686,653 54,044,189 54,044,189

สว่นแบ่งผลกําไร 309,107,582 307,596,290 - -

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 19,988,572 (5,821,844) - -

ราคาตามบญัชปีลายปี 1,597,062,806 1,357,930,009 54,044,189 54,044,189

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุสาํหรบับรษิทัร่วม 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนโดยสรปุของ Vietnam Stanley Electric Company Limited แสดงไดด้งันี�

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ผลการดาํเนินโดยสรปุ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5,850,295,142 5,908,674,110

กําไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 1,545,537,912 1,537,981,446

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 89,963,357 75,531,090

ณ วนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรปุ

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,810,521,242 6,415,086,429

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  1,904,622,360 1,024,354,511

หนี�สนิหมนุเวยีน 707,848,225 628,933,281

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน 21,981,341 20,857,614

สนิทรพัยส์ทุธิ 7,985,314,036 6,789,650,045

สว่นไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ) 20 20

สว่นไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัรว่ม (บาท) 1,597,062,806 1,357,930,009

มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัร่วม 54,044,189 54,044,189



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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13 เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย

สดัส่วน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินลงทุน จาํนวนเงิน เงินปันผล จาํนวนเงิน เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

Lao Stanley Company Limited ผลติชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรยีญ

   ส่องสวา่งยานยนต์ สหรฐัฯ 50 23,397,220 7,770,886 22,165,315 7,986,309

23,397,220 7,770,886 22,165,315 7,986,309

ตามวิธีราคาทุน

สดัส่วน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินลงทุน จาํนวนเงิน เงินปันผล จาํนวนเงิน เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

Lao Stanley Company Limited ผลติชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรยีญ

   ส่องสวา่งยานยนต์ สหรฐัฯ 50 3,132,500 7,770,886 3,132,500 7,986,309

3,132,500 7,770,886 3,132,500 7,986,309

Lao Stanley Company Limited เป็นบรษิทัจํากดัและไม่มรีาคาเสนอซื�อขายในตลาด บรษิทัไม่มหีนี�สนิที�อาจเกิดขึ�นซึ�งเกี�ยวข้องกบั

สว่นไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ดงักล่าว 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สามารถแสดงไดด้งันี� 

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 22,165,315 22,706,618 3,132,500 3,132,500

สว่นแบ่งผลกําไร 9,729,843 8,583,243 - -

เงนิปันผลรบั (7,770,886) (7,986,309) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (727,052) (1,138,237) - -

ราคาตามบญัชปีลายปี 23,397,220 22,165,315 3,132,500 3,132,500



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุสาํหรบัการร่วมคา้ 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนโดยสรปุของ Lao Stanley Company Limited แสดงไดด้งันี�

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ผลการดาํเนินโดยสรปุ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 491,892,496 478,093,052

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 2,801,021 2,937,311

ภาษเีงนิได้ 5,981,296 6,257,225

กําไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 19,459,686 17,166,487

เงนิปันผลรบัจากการร่วมคา้ 7,770,886 7,986,309

ณ วนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรปุ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 60,235,612 64,586,913

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 33,418,513 30,591,584

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 93,654,125 95,178,497

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนรวม 17,191,655 10,870,984

หนี�สนิหมนุเวยีน

(ไมร่วมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น และประมาณการหนี�สนิ) - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 61,370,331 58,641,582

หนี�สนิหมนุเวยีนรวม 61,370,331 58,641,582

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 2,681,009 3,077,267

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนรวม 2,681,009 3,077,267

สนิทรพัยส์ทุธิ 46,794,440 44,330,632

สว่นไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ (รอ้ยละ) 50 50

สว่นไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ (บาท) 23,397,220 22,165,315

มลูคา่ตามบญัชขีองการรว่มคา้ 3,132,500 3,132,500



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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14 เงินลงทุนระยะยาว สทุธิ

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธ ิณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สามารถแสดงไดด้งันี�

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุน เงินลงทุน

ประเภทเผื�อขาย ทั �วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

- บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,940,000 121,901,155 125,841,155

- บรษิทัอื�น - - -

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 3,940,000 121,901,155 125,841,155

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

ประเภทเผื�อขาย ทั �วไป รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารทุน

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

- บรษิทัอื�น - - -

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



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี� 

สดัส่วน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงิน

ลงทุน จาํนวนเงิน เงินปันผล จาํนวนเงิน เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั

- หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผลติยาง 200 ลา้นบาท 0.2 3,380,000 166,560 3,380,000 358,600

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าเงนิลงทุน 560,000 - 4,100,000 -

3,940,000 166,560 7,480,000 358,600

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั

- เงินลงทุนทั �วไป (วิธีราคาทุน)

บรษิทั เอเชยีนสแตนเลย์

อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั 

ผลติหลอดไฟขนาดเลก็

หลอด LED และชิ�นส่วน

 อเิลคทรอนิคส์ 400 ลา้นบาท 15.0 60,000,000 72,014,601 60,000,000 59,860,882

บรษิทั ศริวิทิย ์สแตนเลย ์จาํกดั ผลติอุปกรณ์

อเิลคทรอนิคส ์

และชิ�นส่วนอุปกรณ์

ส่องสวา่ง 21 ลา้นบาท 15.0 3,000,000 8,224,571 3,000,000 4,109,576

Lumax Industries Limited ผลติชิ�นส่วนส่องสวา่ง

ยานยนต ์และชิ�นส่วน 93.5 ลา้นรปีู

ประกอบรถยนต์ อนิเดยี 1.73 8,793,715 3,461,480 8,793,715 1,769,156

PT. Indonesia Stanley Electric ผลติแม่พมิพ์และ 7.5 ลา้นเหรยีญ

ชิ�นส่วนส่องสวา่ง สหรฐัฯ 10.0 33,127,500 2,263,626 33,127,500 5,881,118

Electropolymers (Private) Limited ผลติชิ�นส่วนส่องสวา่ง

ยานยนต ์และชิ�นส่วน 79.05 ลา้นรปีู

ประกอบรถยนต์ ปากสีถาน 10.06 16,979,940 - - -

121,901,155 85,964,278 104,921,215 71,620,732

บริษทัอื�น 

- เงินลงทุนทั �วไป (วิธีราคาทุน)

บรษิทั  ทอ็ป ไฮเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ

  และแม่พมิพ์ 35.9 ลา้นบาท 13.9 5,000,000 - 5,000,000 -

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงนิลงทุน (5,000,000) - (5,000,000) -

- - - -

รวมเงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ 125,841,155 86,130,838 112,401,215 71,979,332

เงนิลงทุนประเภทเผื�อขายวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม โดยวดัตามราคาเสนอซื�อที�อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ขอ้มลูระดบัที� 1)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563  บรษิทัไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนทั �วไป ซึ�งมีมูลค่าตามบญัชีจํานวน 

121.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 104.92 ล้านบาท) เนื�องจากไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื�อถือ เนื�องจากเป็นเงนิลงทุน 
ในบรษิทัที�มใิช่บรษิทัจดทะเบยีน จงึไมม่รีาคาเสนอซื�อขายในตลาด

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ Electropolymers (Private) Limited ("EPL") จํานวน 79,050,000 รูปีปากีสถาน 

(หรอืเทยีบเท่ากบั 16,979,940 บาท) ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 10.06 ของทุนหุน้สามญัที�ออกทั �งหมดของบรษิทั การลงทุนดงักล่าวได้รบัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
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15 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ

ที�ดิน

ส่วนปรบัปรงุ

ที�ดินและ

อาคาร

อาคารและสิ�ง

ปลกูสร้างอื�นๆ

เครื�องจกัร 

อปุกรณ์

และเครื�องมือ

เครื�องใช้ใน

โรงงาน แม่พิมพ์ ยานพาหนะ

เครื�องตกแต่ง

ติดตั �งและ

อปุกรณ์

สาํนักงาน

เครื�องจกัร

ระหว่างการ

ติดตั �งและงาน

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 1,204,080,309 1,825,657,351 1,488,087,881 6,977,157,059 5,234,186,734 67,246,344 140,449,612 672,648,814 17,609,514,104

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,367,520,806) (705,104,551) (5,340,963,677) (4,481,649,124) (46,502,699) (102,966,559) - (12,044,707,416)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 1,204,080,309 458,136,545 782,983,330 1,636,193,382 752,537,610 20,743,645 37,483,053 672,648,814 5,564,806,688

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธิ 1,204,080,309 458,136,545 782,983,330 1,636,193,382 752,537,610 20,743,645 37,483,053 672,648,814 5,564,806,688

ซื�อสนิทรพัย์ 127,803,329 111,000 - 154,476,664 19,636,923 6,958,720 4,165,720 2,845,650,906 3,158,803,262

จาํหน่ายสนิทรพัย/์ตดัจาํหน่าย สุทธิ - (6) - (29,904) (21) - (5,279) - (35,210)

โอนสนิทรพัย์ - 509,490,447 229,980,892 590,468,375 223,259,964 - 12,471,110 (1,565,670,788) -

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (หมายเหตุ 24) - (131,245,980) (65,569,797) (459,155,635) (342,909,840) (7,328,149) (14,353,608) - (1,020,563,009)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 1,331,883,638 836,492,006 947,394,425 1,921,952,882 652,524,636 20,374,216 39,760,996 1,952,628,932 7,703,011,731



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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ที�ดิน

ส่วนปรบัปรงุ

ที�ดินและ

อาคาร

อาคารและสิ�ง

ปลกูสร้างอื�นๆ

เครื�องจกัร 

อปุกรณ์

และเครื�องมือ

เครื�องใช้ใน

โรงงาน แม่พิมพ์ ยานพาหนะ

เครื�องตกแต่ง

ติดตั �งและ

อปุกรณ์

สาํนักงาน

เครื�องจกัร

ระหว่างการ

ติดตั �งและงาน

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 1,331,883,638 2,333,021,434 1,718,068,773 7,440,945,496 5,465,619,277 74,205,064 155,187,940 1,952,628,932 20,471,560,554

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,496,529,428) (770,674,348) (5,518,992,614) (4,813,094,641) (53,830,848) (115,426,944) - (12,768,548,823)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 1,331,883,638 836,492,006 947,394,425 1,921,952,882 652,524,636 20,374,216 39,760,996 1,952,628,932 7,703,011,731

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธิ 1,331,883,638 836,492,006 947,394,425 1,921,952,882 652,524,636 20,374,216 39,760,996 1,952,628,932 7,703,011,731

ซื�อสนิทรพัย์ 18,139,416 172,000 - 347,341,313 - 12,268,000 2,706,917 2,633,537,250 3,014,164,896

จาํหน่ายสนิทรพัย/์ตดัจาํหน่าย สุทธิ - (5) - (50,852) (7) (20) (35) - (50,919)

โอนสนิทรพัย์ - 597,415,010 392,187,743 995,952,969 223,205,990 - 25,137,052 (2,233,898,764) -

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (หมายเหตุ 24) - (209,198,160) (82,346,534) (532,956,363) (351,196,571) (8,403,150) (15,894,337) - (1,199,995,115)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 1,350,023,054 1,224,880,851 1,257,235,634 2,732,239,949 524,534,048 24,239,046 51,710,593 2,352,267,418 9,517,130,593

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 1,350,023,054 2,927,861,721 2,098,556,516 8,580,938,928 5,682,381,957 65,173,565 181,130,856 2,352,267,418 23,238,334,015

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,702,980,870) (841,320,882) (5,848,698,979) (5,157,847,909) (40,934,519) (129,420,263) - (13,721,203,422)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 1,350,023,054 1,224,880,851 1,257,235,634 2,732,239,949 524,534,048 24,239,046 51,710,593 2,352,267,418 9,517,130,593

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ค่าเสื�อมราคาจํานวน 1,199,995,115 บาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 1,020,563,009 บาท) ถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขายและการให้บรกิารจํานวน 1,120,390,464 บาท (พ.ศ. 2562 : 949,651,224 บาท) ค่าใชจ่้าย

ในการขายจาํนวน 1,885,678 บาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 1,281,625 บาท) และค่าใชจ่้ายในการบรหิารจาํนวน 77,718,973 บาท (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 69,630,160 บาท) 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ระหว่างพฒันา รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 254,894,959 1,012,509,569 258,217,425 1,525,621,953

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (215,771,639) (534,736,643) - (750,508,282)

ราคาตามบญัช ีสทุธิ 39,123,320 477,772,926 258,217,425 775,113,671

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาตามบญัชตีน้ปี สทุธิ 39,123,320 477,772,926 258,217,425 775,113,671

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 33,398,310 - 395,233,954 428,632,264

โอนสนิทรพัย์ - 153,251,117 (153,251,117) -

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 24) (17,452,800) (211,535,833) - (228,988,633)

ราคาตามบญัชปีลายปี สทุธิ 55,068,830 419,488,210 500,200,262 974,757,302

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 288,293,269 1,018,993,696 500,200,262 1,807,487,227

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (233,224,439) (599,505,486) - (832,729,925)

ราคาตามบญัช ีสทุธิ 55,068,830 419,488,210 500,200,262 974,757,302

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี สทุธิ 55,068,830 419,488,210 500,200,262 974,757,302

เพิ�มขึ�นระหวา่งปี 39,220,700 - 319,207,315 358,428,015

โอนสนิทรพัย์ - 260,310,366 (260,310,366) -

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 24) (17,625,067) (227,759,783) - (245,384,850)

ราคาตามบญัชปีลายปี สทุธิ 76,664,463 452,038,793 559,097,211 1,087,800,467

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 327,513,969 1,170,079,365 559,097,211 2,056,690,545

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (250,849,506) (718,040,572) - (968,890,078)

ราคาตามบญัช ีสทุธิ 76,664,463 452,038,793 559,097,211 1,087,800,467

คา่ตดัจาํหน่ายที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ตน้ทุนขาย 245,384,850 228,936,727

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร - 51,906
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 20,053,563 4,426,445 20,053,563 4,426,445

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์เกนิกวา่ 12 เดอืน 121,820,357 102,797,523 121,820,357 102,797,523

141,873,920 107,223,968 141,873,920 107,223,968

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะจา่ยชําระภายใน 12 เดอืน - (107,263) - (107,263)

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะจา่ยชําระเกนิกว่า 12 เดอืน (336,722,167) (277,568,140) (24,065,500) (12,984,413)

(336,722,167) (277,675,403) (24,065,500) (13,091,676)

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สทุธิ (194,848,247) (170,451,435) 117,808,420 94,132,292

รายการเคลื�อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืตน้ปี (170,451,435) (132,406,483) 94,132,292 87,036,833

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 25) (27,052,520) (39,596,968) 17,168,116 6,935,459

เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (หมายเหตุ 25) 2,655,708 1,552,016 6,508,012 160,000

ยอดคงเหลอืปลายปี (194,848,247) (170,451,435) 117,808,420 94,132,292
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ความเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหวา่งปี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าคงเหลือ อปุกรณ์

สินทรพัย์

ไม่มีตวัตน

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน อื�นๆ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 1,603,015 33,410,894 19,243,860 41,761,069 4,162,408 100,181,246

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน (509,716) 679,630 1,756,867 5,115,941 - 7,042,722

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 1,093,299 34,090,524 21,000,727 46,877,010 4,162,408 107,223,968

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน (305,168) 3,892,349 1,266,110 23,996,649 - 28,849,940

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - 5,800,012 - 5,800,012

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 788,131 37,982,873 22,266,837 76,673,671 4,162,408 141,873,920



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและ

การร่วมค้า

เงินลงทุน     

ระยะยาว

อาคารและ

เครื�องจกัร รวม 

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 (219,443,316) (980,000) (12,164,413) (232,587,729)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน (46,532,427) - (107,263) (46,639,690)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น 1,392,016 160,000 - 1,552,016

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 (264,583,727) (820,000) (12,271,676) (277,675,403)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน (44,220,636) - (11,681,824) (55,902,460)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น (3,852,304) 708,000 - (3,144,304)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (312,656,667) (112,000) (23,953,500) (336,722,167)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน     

ระยะยาว

อาคารและ

เครื�องจกัร รวม

บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2561 (980,000) (12,164,413) (13,144,413)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน - (107,263) (107,263)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 160,000 - 160,000

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 (820,000) (12,271,676) (13,091,676)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน - (11,681,824) (11,681,824)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 708,000 - 708,000

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 (112,000) (23,953,500) (24,065,500)

18 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังานคา้งจา่ย 264,656,450 242,453,382

คา่ไฟฟ้าคา้งจา่ย 30,465,209 32,179,796

สว่นลดการคา้คา้งจา่ย 53,000,000 24,000,000

อื�นๆ 23,137,877 40,804,908

371,259,536 339,438,086
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19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 383,368,355 234,385,053

หนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 383,368,355 234,385,053

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยูใ่นกําไรจากการดาํเนินงาน 127,457,579 28,844,046

การวดัมลูค่าใหมท่ี�รบัรูใ้น(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 29,000,059 -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดท้าย

ของพนกังานก่อนที�จะเกษยีณอายุ

จาํนวนที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 383,368,355 234,385,053

หนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 383,368,355 234,385,053

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหว่างปีมดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 234,385,053 208,805,352

ตน้ทุนบรกิารปัจจบุนั 36,928,426 23,715,441

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,841,856 5,128,605

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 84,687,297 -

127,457,579 28,844,046

การวดัมลูค่าใหม่

ขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ 29,000,059 -

29,000,059 -

ผลประโยชน์ที�จา่ย (7,474,336) (3,264,345)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 383,368,355 234,385,053

เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยมผีลบงัคบัใช้เมื�อ

พน้กําหนด 30 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัไดแ้ก่ คา่ชดเชยสําหรบัพนกังานที�เกษยีณอายุและ

มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี เปลี�ยนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วนัของค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

การเปลี�ยนแปลงกฎหมายนี�มผีลทําใหภ้าระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 84.69 ลา้นบาท 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.72 รอ้ยละ 2.45

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 5.00

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน รอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 12.00 รอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 12.00

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (37,390,263) (23,052,313) 43,794,615 26,952,512

อตัราการเพิ�มขึ�น

   ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 43,507,924 29,558,509 (37,933,918) (25,624,168)
อตัราการหมนุเวยีน 

   พนักงาน 1.00 1.00 (39,165,833) (24,364,486) 30,098,672 18,795,292

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติฐาน ขณะที�ให้ข้อสมมติฐานอื�นคงที� ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสมัพันธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ที�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลกัได้ใช้วธิเีดยีวกบัการคํานวณหนี�สนิ

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายทุี�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจา่ยชําระผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายทุี�ไมม่กีารคดิลดมดีงันี�

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 19,150,171 19,688,238 57,365,724 1,953,224,043 2,049,428,176

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 8,349,399 11,575,151 40,158,414 1,323,623,706 1,383,706,670
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมลูค่าหุ้น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 76,625,000 383,125,000 504,250,000 887,375,000

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั �งหมดมีจํานวน 76,625,000 หุ้น ซึ�งมมีูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

หุน้ทั �งหมดไดอ้อกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

21 เงินปันผลจ่าย

ตามมติที�ประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้น 

ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ในอตัรา 8.25 บาทต่อหุน้ สาํหรบั

หุน้จาํนวน 76,625,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงนิรวมทั �งสิ�นจํานวน 632,156,250 บาท โดยมหีุน้จาํนวน 65,174 หุน้ ซึ�งไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลรวม
เป็นเงนิ 537,685 บาท เนื�องจากการไม่ปฏิบตัติามระเบียบวธิกีารปฏิบตัิในการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ บรษิทั
บนัทกึเงนิปันผลจ่ายตามที�ไดม้กีารจ่ายจรงิจํานวน 631,618,565 บาท บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที� 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

ตามมติที�ประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้น 
ไดอ้นุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบรษิทัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 ในอตัรา 7 บาทต่อหุ้น สําหรบั 

หุน้จํานวน 76,625,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�นจํานวน 536,375,000  บาท โดยมหีุ้นจํานวน 100 หุ้น ซึ�งไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลรวม

เป็นเงนิ 700 บาท เนื�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์บรษิทับนัทกึ
เงนิปันผลจา่ยตามที�ไดม้กีารจ่ายจรงิจํานวน 536,374,300 บาท บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

22 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไป
จา่ยเงนิปันผลได้

23 รายได้อื�น - อื�นๆ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดบิและของเสยีจากการผลติ 71,630,039 71,190,217

รายไดจ้ากภาษทีี�ไดร้บัคนืจากการสง่ออก 7,590,808 6,836,529

รายไดค้า่สทิธิ 1,925,930 10,022,094

กําไรจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 10,124,263 4,118,553

อื�นๆ 15,890,099 15,924,576

107,161,139 108,091,969
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24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

คา่ใชจ้า่ยที�รวมอยูใ่นการคาํนวณกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลกัษณะไดด้งันี� 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทํา 175,389,032 (418,158,281)

วตัถุดบิและวสัดสุิ�นเปลอืงใชไ้ป 7,167,105,929 7,291,371,572

คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 1,641,260,419 1,503,564,260

คา่เสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15) 1,199,995,115 1,020,563,009

คา่ตดัจาํหน่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมายเหตุ 16) 245,384,850 228,988,633

คา่ใชจ้า่ยสาธารณูปโภค 365,674,428 346,058,147

คา่จา้งบุคคลภายนอกผลติสนิคา้ 108,586,222 165,024,074

คา่ซ่อมแซมและบํารงุรกัษา 333,498,417 343,542,291

25 ภาษีเงินได้

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั: 

   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนัสาํหรบักําไร 

      ทางภาษสีาํหรบัปี 421,213,905 413,556,213 421,213,905 413,556,213

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี

เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

(หมายเหตุ 17) (28,849,940) (7,042,722) (28,849,940) (7,042,722)

เพิ�มในหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

(หมายเหตุ 17) 55,902,460 46,639,690 11,681,824 107,263

รวมคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 448,266,425 453,153,181 404,045,789 406,620,754



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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ภาษเีงนิไดส้ําหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองบรษิทัมยีอดจาํนวนเงนิที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางทฤษฎบีญัชคีูณกบัอตัราภาษ ีโดย

มรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

กําไรก่อนภาษี 2,445,763,780 2,430,915,305 2,224,660,598 2,198,253,171

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 

   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 489,152,756 486,183,061 444,932,120 439,650,634

ผลกระทบ: 

รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษี (16,081,147) (12,865,812) (16,081,147) (12,865,812)

คา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถหกัภาษี 7,555,608 1,794,055 7,555,608 1,794,055

คา่ใชจ้่ายที�สามารถหกัภาษไีดเ้พิ�มขึ�น (8,004,300) (8,143,278) (8,004,300) (8,143,278)

กําไรจากธรุกจิที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (24,356,492) (13,814,845) (24,356,492) (13,814,845)

ภาษเีงนิไดท้ี�บนัทกึ 448,266,425 453,153,181 404,045,789 406,620,754

อตัราภาษทีี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ย (รอ้ยละ) 18.33 18.64 18.16 18.50

การลดลงของภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ภาษีลด ภาษีลด

ก่อนภาษี / (เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี / (เพิ�ม) หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนั 

  ผลประโยชน์พนกังาน (29,000,059) 5,800,012 (23,200,047) - - -

ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิจาก

การเปลี�ยนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (3,540,000) 708,000 (2,832,000) (800,000) 160,000 (640,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

   ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 19,261,520 (3,852,304) 15,409,216 (6,960,081) 1,392,016 (5,568,065)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสําหรบัปี (13,278,539) 2,655,708 (10,622,831) (7,760,081) 1,552,016 (6,208,065)

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั - -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 17) 2,655,708 1,552,016

2,655,708 1,552,016



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนั 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (29,000,059) 5,800,012 (23,200,047) - - -

ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิจาก

การเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายตุธิรรมของ

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (3,540,000) 708,000 (2,832,000) (800,000) 160,000 (640,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี (32,540,059) 6,508,012 (26,032,047) (800,000) 160,000 (640,000)

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั - -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 17) 6,508,012 160,000

6,508,012 160,000

26 กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกและชําระแล้ว

ในระหวา่งปี 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

กําไรสทุธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 1,997,497,355 1,977,762,124 1,820,614,809 1,791,632,417

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 76,625,000 76,625,000 76,625,000 76,625,000

กําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาท) 26.07 25.81 23.76 23.38

บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหวา่งปีที�นําเสนอรายงาน ดงันั �นจงึไมม่กีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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27 การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพ์และกิจการผลิต 
โคมไฟสําหรบัรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล บรษิทัจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบั
กําไรสุทธทิี�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั �น

ในฐานะที�เป็นบรษิทัที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนเพื�อการอุตสาหกรรม บรษิทัต้องปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดต่างๆ ตามที�ระบุไว้

ในบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

พ.ศ. 2563 

กิจการที�ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการที�ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายสง่ออก 299,348,938 5,195,648,198 5,494,997,136

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 770,627,303 8,884,465,115 9,655,092,418

1,069,976,241 14,080,113,313 15,150,089,554

พ.ศ. 2562 

กิจการที�ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการที�ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายสง่ออก 323,656,336 3,969,304,852 4,292,961,188

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 262,232,533 10,079,427,578 10,341,660,111

585,888,869 14,048,732,430 14,634,621,299

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารซ่อมแม่พมิพใ์นประเทศ 670,000 - 670,000



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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28 เครื�องมือทางการเงิน

28.1) สินทรพัยแ์ละหนี�สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ

ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท

สินทรพัย์

สกุลเงนิเยน 3.01 0.89 2.58 0.73

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 7.46 242.69 6.30 199.31

243.58 200.04

หนี�สิน

สกุลเงนิเยน 228.64 69.67 528.48 153.63

สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 14.05 461.42 13.49 431.44

531.09 585.07

28.2) สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 วนัครบกําหนดชําระเงนิของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามอีายุ

ระหวา่ง 1 - 3 เดอืน นบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยจาํนวนเงนิที�จะตอ้งจา่ยตามอตัราแลกเปลี�ยนในสญัญามดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึ�งมอีตัราถวัเฉลี�ย 31.75 บาท ต่อ 1 เหรยีญสหรฐัฯ  

   (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึ�งมอีตัราถวัเฉลี�ย 31.52 บาท ต่อ 

   1 เหรยีญสหรฐัฯ)     63,490,000 63,040,000

60 ลา้นเยน ซึ�งมอีตัราถวัเฉลี�ย 29.47 บาท ต่อ 100 เยน 

   (พ.ศ. 2562 : จาํนวน 40 ลา้นเยน ซึ�งมอีตัราถวัเฉลี�ย 28.74 บาท ต่อ 100 เยน) 17,679,000 11,496,000

81,169,000 74,536,000
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มลูค่ายติุธรรม

ผลแตกต่างเชงิบวก (เชงิลบ) จากการตมีลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

มลูคา่ยตุธิรรมเชงิบวก (เชงิลบ) 2,254,440 557,875

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นมูลค่ายุติธรรมที�คํานวณโดยใช้อตัราที�กําหนดโดยธนาคาร

ของบรษิทัดว้ยการพจิารณาเงื�อนไขในตลาดที�มอียู ่ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ (ขอ้มลูระดบัที� 2)

29 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกนักบับรษิทั หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที�มอีํานาจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อมหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที�ทําหน้าที�ถอืหุน้ บรษิทัย่อยและกจิการที�เป็นบรษิทัย่อยใน
เครอืเดยีวกนั นอกจากนี� บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัรวมความถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ�งถอืหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อมและมีอิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผู้บรหิารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบรษิทั ตลอดทั �งสมาชิกใน

ครอบครวัที�ใกล้ชิดกบับุคคลดงักล่าวซึ�งมอีํานาจชกัจูงหรอือาจถูกชกัจูงให้ปฏิบตัิตามบุคคลดงักล่าวและกจิการที�เกี�ยวข้องกบับุคคล

เหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัคํานึงถงึเนื�อหาของความสมัพนัธ์

มากกวา่รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

บรษิทัมรีายการคา้ที�มสีาระสําคญักบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบรษิทั สแตนเลย ์อีเลก็ทรคิ จํากดั ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น โดยถอืหุ้น

ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 35.66 และกลุ่มผูถ้ือหุน้บุคคลซึ�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั โดยถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 29.52 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จาํกดั และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการซื�อจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นการซื�อวตัถุดบิซึ�งมลีกัษณะเฉพาะหรอืเป็นสนิค้าที�ผลิตจากแหล่งผลิตเดยีวกนัในปรมิาณมาก

เพื�อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกําหนดจากต้นทุนสนิคา้บวกกําไรส่วนเพิ�ม ค่าสทิธจิ่ายใหแ้ก่กจิการ

ที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�งเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหกัด้วยค่าวตัถุดบินําเข้าจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนันั �น ค่าออกแบบและพฒันา

ผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื�น คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชําระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพฒันา

ผลติภณัฑ ์และคา่ใชจ้า่ยอื�น แสดงเป็นรายการเจา้หนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
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ก) รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

รายได้จากการขาย

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 502,333,582 463,849,038

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 139,775,557 153,683,650

บรษิทัร่วม 106,698,816 22,557,910

การร่วมคา้ 433,365,935 409,808,713

1,182,173,890 1,049,899,311

รายได้อื�น

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  5,446,542 8,090,688

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 60,000 -

บรษิทัร่วม 794,645 1,096,799

การร่วมคา้ 143,565 193,790

6,444,752 9,381,277

รายได้เงินปันผล

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  77,739,707 67,511,156

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 8,391,131 4,468,176

บรษิทัร่วม 89,963,357 75,531,090

การร่วมคา้ 7,770,886 7,986,309

183,865,081 155,496,731

รายได้ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 1,263,933 -

การร่วมคา้ 661,997 820,108

1,925,930 820,108
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สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ค่าซื�อสินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 3,038,904,282 2,918,824,259

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 480,046,467 391,102,484

บรษิทัร่วม 512,913,154 504,076,007

4,031,863,903 3,814,002,750

ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 337,918,357 338,491,769

ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 151,112,084 252,944,299

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 2,185,730 348,114

บรษิทัร่วม 32,305 36,153

153,330,119 253,328,566

ค่าวิชาการด้านเทคนิค

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 10,178,841 18,216,604

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 908,625 9,367,916

ค่านายหน้า

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 20,000,000 20,000,000
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ข) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการขายและซื�อสินค้าและบริการ

ลูกหนี�และเจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกนัส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกบัการ
ซื�อขายดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ลกูหนี�การค้า – กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหต ุ9) 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  120,606,188 124,225,417

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 38,482,860 56,256,556

บรษิทัร่วม 13,403,768 2,182,252

การร่วมคา้ 52,634,000 50,658,062

225,126,816 233,322,287

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  392,210,731 382,151,845

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการรว่มกนั 43,259,910 33,278,213

บรษิทัร่วม 131,882,499 134,430,088

567,353,140 549,860,146

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  155,304,686 169,764,056

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั �น 47,578,554 49,515,941

ผลประโยชน์ระยะสั �นประกอบดว้ยผลตอบแทนซึ�งรวมถงึเงนิเดอืน โบนสั และสวสัดกิารอื�น 
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30 ภาระผกูพนัที�สาํคญั

30.1 หนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัที�เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกนัจํานวน 20 ล้านบาท  

ซึ�งเป็นการคํ�าประกนัสําหรบัค่าไฟฟ้าจํานวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ออกหนังสอืคํ�าประกนัจํานวน 34 ล้านบาท ซึ�งเป็นการ 
คํ�าประกนัสาํหรบัการชําระภาษเีงนิไดจ้ํานวน 18 ลา้นบาท และการคํ�าประกนัเกี�ยวกบัคา่ไฟฟ้าจาํนวน 16 ลา้นบาท) 

30.2 รายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีาระผูกพนัที�ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจํานวน 399 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 

จาํนวน 1,972 ลา้นบาท) ภาระผกูพนัสว่นใหญ่ประกอบดว้ยคา่ก่อสรา้งและเครื�องจกัรเพื�อขยายกําลงัการผลติในอนาคต

31 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บรษิทัไดร้บัคําวนิิจฉัยอุทธรณ์จากกรมสรรพากรว่าบรษิทัชําระภาษเีงนิได้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชตี ั �งแต่

วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 ถึงวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2547 วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 วนัที� 

1 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวนัที� 

1 เมษายน พ.ศ. 2552 ถงึวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2553 ไวไ้มถู่กตอ้ง เนื�องจากบรษิทัไมไ่ดท้ําการเฉลี�ยกําไรสทุธริะหวา่งกจิการส่งเสรมิ
การลงทุนที�ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและกจิการที�ไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในการใช้สทิธปิระโยชน์ในการคํานวณภาษี

เงนิไดนิ้ติบุคคลที�อตัรารอ้ยละ 25 จากกําไรสุทธใินส่วน 300 ล้านบาทแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที� 387 พ.ศ. 2544 และฉบบัที� 
475 พ.ศ. 2551 เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�นประมาณ 18 ล้านบาท บรษิทัได้ยื�นคดัค้านอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยบริษทัได้ทํา

หนงัสอืคํ�าประกนัธนาคารเพื�อการชําระภาษดีงักล่าวแล้ว ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30.1

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ศาลภาษอีากรกลางมคีาํพพิากษายกฟ้องคาํคดัคา้นของบรษิทั ซึ�งส่งผลใหบ้รษิทัต้องชําระภาษอีากรดงักล่าว 

ต่อกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยื�นคําขออนุมตัิทุเลาการชําระภาษีอากรจนกว่าคําพิพากษาของศาลจะถึงที�สุด บริษัท 

ยื�นอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลภาษอีากรกลางต่อศาลอุทธรณ์คดชีํานญัพเิศษแผนกคดภีาษอีากร 

เมื�อวนัที� 12 มนีาคม พ.ศ. 2561 ศาลอุทธรณ์คดชีํานัญพเิศษแผนกคดภีาษอีากรมคีาํพพิากษาเหน็พอ้งคาํพพิากษาของศาลภาษอีากรกลาง  

เมื�อวนัที� 8 มถุินายน พ.ศ. 2561 บรษิทัยื�นอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลอุทธรณ์คดชีํานญัพเิศษแผนกคดภีาษอีากรต่อศาลฎกีา 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกามคีําสั �งยกคํารอ้งขออนุญาตฎีกาจากบรษิทั ซึ�งส่งผลให้คดดีงักล่าวถงึที�สุดตามคําพพิากษาของ

ศาลอุทธรณ์คดชีํานัญพเิศษแผนกคดภีาษอีากร และบรษิทัต้องชําระภาษอีากรต่อกรมสรรพากรภายในวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ�ง

บรษิทัไดช้ําระภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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32 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที�ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ก) ตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไดม้มีตเิสนอใหจ้า่ยเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สําหรบัหุ้นจํานวน 76,625,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 8.25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 

632.16 ลา้นบาท ต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีซึ�งจะจดัประชุมในวนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ข) เมื�อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ�งเหตุการณ์

ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของหลายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงธุรกิจผลิตรถยนต์ ซึ�งบริษัทได้ให้ความใส่ใจกับ

เหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และได้กําลงัประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทั �งการวางแผนเพื�อ

รบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธผิล 


