
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุน

ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดที�

แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ�งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่าง

กาลนี�ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี�มีขอบเขตจํากัดกว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั �นว่าจะพบเรื�องที�มนัียสําคญัทั �งหมดซึ�งอาจจะพบ

ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั �นขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลที�สอบทานได้

ข้อสรปุ 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34

เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ที�อธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี�ยวกบัการนําขอ้ยกเวน้

จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตั ิทั �งนี� ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากเรื�องที�ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี�

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

วราภรณ์  วรธิติกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4474

กรุงเทพมหานคร 

28 มกราคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,298,661,222 3,177,436,049 2,298,661,222 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 9 2,116,000,000 1,166,000,000 2,116,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 10, 11 2,148,435,363 2,633,160,707 2,148,435,363 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 12 517,499,012 942,128,066 517,499,012 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกําหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 51,657,239 31,764,870 51,657,239 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,934,523 39,653,979 7,934,523 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 7,140,187,359 7,990,143,671 7,140,187,359 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 24,881,872 12,805,720 24,881,872 12,805,720

เงนิลงทุนในตราสารทุน 8 1,345,146,186 - 1,345,146,186 -

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 1,563,829,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13 26,281,872 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 14 9,598,944,711 9,517,130,593 9,598,944,711 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 15 1,008,482,772 1,087,800,467 1,008,482,772 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 15,491,713 15,748,568 15,491,713 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 13,583,058,154 12,379,786,529 12,050,123,943 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 20,723,245,513 20,369,930,200 19,190,311,302 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________ กรรมการ    ___________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

(นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 430,412,871 505,701,033 430,412,871 505,701,033

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11 582,566,633 567,353,140 582,566,633 567,353,140

เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 212,498,707 651,473,811 212,498,707 651,473,811

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11 128,386,116 155,304,686 128,386,116 155,304,686

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 8 1,182,990 - 1,182,990 -

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 32,597,338 218,806,093 32,597,338 218,806,093

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 16 413,488,539 371,259,536 413,488,539 371,259,536

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,801,133,194 2,469,898,299 1,801,133,194 2,469,898,299

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 437,808,297 194,848,247 131,221,455 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 400,265,371 383,368,355 400,265,371 383,368,355

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 838,073,668 578,216,602 531,486,826 383,368,355

รวมหนี�สิน 2,639,206,862 3,048,114,901 2,332,620,020 2,853,266,654

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้

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

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,464,010,338 16,595,671,038 14,979,311,804 15,168,253,176

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 694,340,813 (199,543,239) 952,691,978 (22,752,047)

รวมส่วนของเจ้าของ 18,084,038,651 17,321,815,299 16,857,691,282 16,071,188,629

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 20,723,245,513 20,369,930,200 19,190,311,302 18,924,455,283

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,645,684,867 3,705,784,771 3,645,684,867 3,705,784,771

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (3,008,863,101) (3,044,120,360) (3,008,863,101) (3,044,120,360)

กาํไรขั �นต้น 636,821,766 661,664,411 636,821,766 661,664,411

รายไดอ้ื�น

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 6,666,708 10,301,478 6,666,708 10,301,478

- ดอกเบี�ยรบั 3,977,190 12,551,485 3,977,190 12,551,485

- อื�นๆ                                        12,716,711 24,782,376 12,716,711 24,782,376

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 660,182,375 709,299,750 660,182,375 709,299,750

คา่ใชจ้่ายในการขาย (136,709,197) (146,337,460) (136,709,197) (146,337,460)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (84,298,867) (88,840,215) (84,298,867) (88,840,215)

รวมค่าใช้จ่าย (221,008,064) (235,177,675) (221,008,064) (235,177,675)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 439,174,311 474,122,075 439,174,311 474,122,075

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 84,914,194 84,696,360 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 524,088,505 558,818,435 439,174,311 474,122,075

ภาษเีงนิได้ (93,705,344) (97,124,530) (76,722,505) (80,185,259)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 430,383,161 461,693,905 362,451,806 393,936,816

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 5.62 6.03 4.73 5.14

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 430,383,161 461,693,905 362,451,806 393,936,816

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวดหลงัภาษี:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ย

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (656,443) - (656,443) -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนภายหลงั 131,289 - 131,289 -

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (525,154) - (525,154) -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผื�อขาย - (520,000) - (520,000)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ (80,571,844) (20,759,753) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนภายหลงั 16,114,369 4,255,950 - 104,000

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (64,457,475) (17,023,803) - (416,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (64,982,629) (17,023,803) (525,154) (416,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 365,400,532 444,670,102 361,926,652 393,520,816

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7,896,293,790 11,211,019,932 7,896,293,790 11,211,019,932

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (7,033,566,640) (9,273,024,110) (7,033,566,640) (9,273,024,110)

กาํไรขั �นต้น 862,727,150 1,937,995,822 862,727,150 1,937,995,822

รายไดอ้ื�น

- เงนิปันผลรบั 11, 13 60,170,029 84,758,008 154,749,696 174,721,365

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 17,800,847 20,729,384 17,800,847 20,729,384

- ดอกเบี�ยรบั 16,348,815 43,171,156 16,348,815 43,171,156

- อื�นๆ 30,933,034 85,141,588 30,933,034 85,141,588

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 987,979,875 2,171,795,958 1,082,559,542 2,261,759,315

คา่ใชจ้่ายในการขาย (318,134,036) (443,219,629) (318,134,036) (443,219,629)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (239,811,315) (281,103,575) (239,811,315) (281,103,575)

รวมค่าใช้จ่าย (557,945,351) (724,323,204) (557,945,351) (724,323,204)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 430,034,524 1,447,472,754 524,614,191 1,537,436,111

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 13 166,180,508 231,813,774 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 596,215,032 1,679,286,528 524,614,191 1,537,436,111

ภาษเีงนิได้ 18 (95,720,307) (284,066,068) (81,400,138) (255,695,985)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 500,494,725 1,395,220,460 443,214,053 1,281,740,126

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 6.53 18.21 5.78 16.73

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 500,494,725 1,395,220,460 443,214,053 1,281,740,126

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวดหลงัภาษี:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - (35,776,646) - (35,776,646)

กําไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ย

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 29,798,507 - 29,798,507 -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนภายหลงั (5,959,701) 7,155,330 (5,959,701) 7,155,330

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23,838,806 (28,621,316) 23,838,806 (28,621,316)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผื�อขาย - (1,280,000) - (1,280,000)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (101,949,967) (73,576,935) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนภายหลงั 20,389,994 14,971,387 - 256,000

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (81,559,973) (59,885,548) - (1,024,000)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (57,721,167) (88,506,864) 23,838,806 (29,645,316)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 442,773,558 1,306,713,596 467,052,859 1,252,094,810

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

การวดัมลูค่า ผลต่างจาก

เงินลงทุนใน การแปลงค่า การวดัมลูค่าใหม่ รวม

การวดัมลูค่า ตราสารทุน งบการเงิน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ เงินลงทุนใน ผ่านกาํไรขาดทุน ของบริษทัร่วม ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย เบด็เสรจ็อื�น และการร่วมค้า หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

เงนิปันผลจา่ย - - - (631,618,565) - - - - - (631,618,565)

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563

- ตามที�รายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาใชเ้ป็นครั �งแรก 5 - - - - (448,000) 952,053,219 - - 951,605,219 951,605,219

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,595,671,038 - 952,053,219 (176,791,192) (23,200,047) 752,061,980 18,273,420,518

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 500,494,725 - 23,838,806 (81,559,973) - (57,721,167) 442,773,558

เงนิปันผลจา่ย 19 - - - (632,155,425) - - - - - (632,155,425)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,464,010,338 - 975,892,025 (258,351,165) (23,200,047) 694,340,813 18,084,038,651

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น

8



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

การวดัมลูค่า

เงินลงทุนใน การวดัมลูค่าใหม่ รวม

การวดัมลูค่า ตราสารทุน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน สาํรอง ยงัไม่ได้ เงินลงทุนใน ผ่านกาํไรขาดทุน ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย เบด็เสรจ็อื�น หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

เงนิปันผลจา่ย - - - (631,618,565) - - - - (631,618,565)

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

- ตามที�รายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาใชเ้ป็นครั �งแรก 5 - - - - (448,000) 952,053,219 - 951,605,219 951,605,219

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,168,253,176 - 952,053,219 (23,200,047) 928,853,172 17,022,793,848

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 443,214,053 - 23,838,806 - 23,838,806 467,052,859

เงนิปันผลจา่ย 19 - - - (632,155,425) - - - - (632,155,425)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 383,125,000 504,250,000 38,312,500 14,979,311,804 - 975,892,025 (23,200,047) 952,691,978 16,857,691,282

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น

9



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 596,215,032 1,679,286,528 524,614,191 1,537,436,111

รายการปรบัปรุงกําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

- คา่เสื�อมราคา 14 946,074,650 903,285,902 946,074,650 903,285,902

- คา่ตดัจาํหน่าย 15 206,762,900 184,295,993 206,762,900 184,295,993

- ดอกเบี�ยรบั (16,348,815) (43,171,156) (16,348,815) (43,171,156)

- สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 13 (166,180,508) (231,813,774) - -

- เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในตราสารทุน (60,170,029) (84,758,008) (60,170,029) (84,758,008)

- เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11, 13 - - (94,579,667) (89,963,357)

- ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 560,917 (6,675,208) 560,917 (6,675,208)

- ขาดทุนจากการวดัมลูคา่อนุพนัธก์ารเงนิ 1,182,990 - 1,182,990 -

- คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 5,990,201 1,753,863 5,990,201 1,753,863

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อมลูคา่สทุธขิองสนิคา้คงเหลอื

ที�จะไดร้บัตํ�ากว่าราคาทุน (1,559,056) 604,996 (1,559,056) 604,996

- ประมาณการหนี�สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 17 42,927,532 110,263,280 42,927,532 110,263,280

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (252,630) (326,843) (252,630) (326,843)

กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 1,555,203,184 2,512,745,573 1,555,203,184 2,512,745,573

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 479,545,454 (168,830,281) 479,545,454 (168,830,281)

- สนิคา้คงเหลอื 420,197,909 (63,838,103) 420,197,909 (63,838,103)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 31,719,456 36,061,553 31,719,456 36,061,553

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 256,855 371,658 256,855 371,658

- เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น (75,288,162) (78,426,241) (75,288,162) (78,426,241)

- เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15,213,493 62,429,081 15,213,493 62,429,081

- เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น (34,015,942) (99,207,832) (34,015,942) (99,207,832)

- เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (26,121,471) 892,431 (26,121,471) 892,431

- คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 42,229,003 88,433,839 42,229,003 88,433,839

- จ่ายคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 17 (26,030,516) (6,030,602) (26,030,516) (6,030,602)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,382,909,263 2,284,601,076 2,382,909,263 2,284,601,076

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,382,909,263 2,284,601,076 2,382,909,263 2,284,601,076

- รบัดอกเบี�ย 8,011,869 13,411,919 8,011,869 13,411,919

- จ่ายภาษเีงนิได้ (262,440,024) (412,089,657) (262,440,024) (412,089,657)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,128,481,108 1,885,923,338 2,128,481,108 1,885,923,338

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (100,732,589) (460,000) (100,732,589) (460,000)

เงนิสดจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 68,764,068 22,188,681 68,764,068 22,188,681

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,425,439,796) (2,911,146,411) (1,425,439,796) (2,911,146,411)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 281,850 6,675,506 281,850 6,675,506

ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 13,516,836 29,081,299 13,516,836 29,081,299

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

เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในตราสารทุน 60,170,029 84,758,008 60,170,029 84,758,008

- เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11, 13 94,579,667 89,963,357 94,579,667 89,963,357

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (136,493,205) (280,738,844) (136,493,205) (280,738,844)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 9 1,166,000,000 3,665,000,000 1,166,000,000 3,665,000,000

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสั �น 9 (2,116,000,000) (2,347,000,000) (2,116,000,000) (2,347,000,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,375,353,140) (1,658,658,344) (2,375,353,140) (1,658,658,344)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิปันผลจ่าย 19 (632,155,425) (631,618,565) (632,155,425) (631,618,565)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (632,155,425) (631,618,565) (632,155,425) (631,618,565)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (879,027,457) (404,353,571) (879,027,457) (404,353,571)

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 252,630 326,843 252,630 326,843

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,298,661,222 1,267,970,149 2,298,661,222 1,267,970,149

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 75,570,130 94,459,397 75,570,130 94,459,397

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร

และอุปกรณ์ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 158,428 63,035 158,428 63,035

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทั �วไป

บรษิัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากัด ซึ�งจดัตั �งและประกอบกิจการในประเทศไทย  
และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�

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

บรษิทัดําเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์แม่พมิพ ์และการออกแบบผลติภณัฑ์

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี�แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท

เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื�น

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี�ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

ของบรษิทัเมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2564 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดที�รายงาน

เมื�อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทางลบ

ต่อผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์ 

การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และกําลงัประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งการวางแผนเพื�อรบัมอืกบั

เหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชไีทย

ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิ�มเตมิอื�นเกี�ยวกบัรายงานทางการเงนิที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจาก

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั

ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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4 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิ
สาํหรบังวดปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื�องดงัต่อไปนี�

1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที�เกี�ยวข้องดังที�กล่าวใน 

หมายเหตุขอ้ 5 และ 

2) การนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 
(มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที�ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลา

รายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี� 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี

บรษิทัเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ�งเป็นสถานการณ์ที�มคีวามไม่แน่นอน มาร่วมในการพจิารณาประมาณการ

ความเพยีงพอของกําไรทางภาษีที�จะเกดิขึ�นในอนาคตเพื�อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีแต่บรษิทัจะลด

มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื�อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ที�จะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอ
เพื�อที�จะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว

การด้อยค่าของสินทรพัย์

บรษิัทเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี�การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าสนิทรพัย์ของ

บรษิทัอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  

สําหรบัการทดสอบการด้อยค่าของลูกหนี�การคา้ บรษิัทเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก

COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking
information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี�การคา้ ซึ�งบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่าย

ในการคํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใช้ขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี

บรษิัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่า

(TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลังตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่บริษัทไม่ได้ทําการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที�แสดง

เปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ�นสุด 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งเป็นแนวทางที�สามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทั �งนี�บรษิัทได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ
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การนํามาตรฐานเรื�องสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีองบรษิทัที�เป็นสาระสาํคญั

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอื

ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) เป็นครั �งแรกมดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

TAS 32 และ TFRS 9

ณ วนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563

ตามที�รายงานไว้เดิม

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม่

ณ วนัที� 1 เมษายน

พ.ศ. 2563

ตามที�ปรบัปรงุใหม่

บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 1,923,710 1,923,710

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 39,653,979 (1,703,420) 37,950,559

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในตราสารทุน - 1,315,347,679 1,315,347,679

เงนิลงทุนระยะยาวอื�น สุทธิ 125,841,155 (125,841,155) -

รวมสินทรพัย์ 165,495,134 1,189,726,814 1,355,221,948

หนี�สิน

หนี�หมุนเวียน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 220,290 220,290

หนี�ไม่หมุนเวียน

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 194,848,247 237,901,305 432,749,552

รวมหนี�สิน 194,848,247 238,121,595 432,969,842

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ
- การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 448,000 (448,000) -

   - การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนผ่าน 
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 952,053,219 952,053,219

รวมส่วนของเจ้าของ 448,000 951,605,219 952,053,219
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

TAS 32 และ TFRS 9

ณ วนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563

ตามที�รายงานไว้เดิม

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท

รายการใหม่

ณ วนัที� 1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม่

บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ - 1,923,710 1,923,710

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 39,653,979 (1,703,420) 37,950,559

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในตราสารทุน - 1,315,347,679 1,315,347,679
เงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ 125,841,155 (125,841,155) -

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี สุทธิ 117,808,420 (117,808,420) -

รวมสินทรพัย์ 283,303,554 1,071,918,394 1,355,221,948

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 220,290 220,290

หนี�ไม่หมุนเวียน

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี สุทธิ - 120,092,885 120,092,885

รวมหนี�สิน - 120,313,175 120,313,175

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

- การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 448,000 (448,000) -
   - การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนผ่าน 

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 952,053,219 952,053,219

รวมส่วนของเจ้าของ 448,000 951,605,219 952,053,219

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) 

บรษิทัไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใช้

วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี�เป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (modified

retrospective)
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การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชขีอง

บรษิทัที�เป็นสาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี�

การจดัประเภทและวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน (เดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทั �วไป)

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�บรษิทัถอื จะตอ้งจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตามการวดัมลูค่า (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได)้ คอื จดัเป็นประเภท 

ก) มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นซึ�งจะไม่สามารถจดัประเภทใหม่ไปยงักําไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั 

ปัจจุบนับรษิทัมเีงนิลงทุนในตราสารทุนที�แสดงดว้ยวธิรีาคาทุนจํานวน 125,281,155 บาท โดยเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะต้อง

ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าใหม่ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และรับรู้รายการปรับปรุงสะสมจํานวน 

951,605,219 บาท ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

การดอ้ยค่า 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี�ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ทําใหบ้รษิทัต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า
จะเกิดขึ�น ณ วนัที�รบัรู้เริ�มแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการ

พจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ในขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการซึ�งผลกระทบไม่มสีาระสําคญั 

นโยบายการบัญชีที� เปลี�ยนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเรื�องสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอื �น

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี�
 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL)

 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)
 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost)

บริษัทรบัรู้สินทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื�อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มา

ซึ�งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึ�งบรษิัทจะรบัรูต้้นทุนการทํารายการ

ในกําไรหรอืขาดทุน 

ตราสารทุน 

บรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได)้ คอื ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน หรือ ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นซึ�งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
โดยบรษิัทพจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกัน สําหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้
ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื�น
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ทั �งนี�บรษิัทเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชีพบญัช ีมาถือ

ปฏบิตั ิสําหรบัการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีดว้ยมูลค่าเดยีวกบั
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ดงันั �นเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 1,254,748,460 บาท วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน

ดงักล่าว ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563  

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 

เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงานมไีวเ้พื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที�มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี�ย (SPPI) รบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบี�ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในดอกเบี�ยรบั 

กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการจะรบัรูใ้นรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

การดอ้ยค่า 

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยรวมการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ�งวธิีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านั �น ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของ

ความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ ซึ�งบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรู้

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ทั �งนี� บรษิทัเลอืกนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏิบตัิ
โดยเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติ 
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี�การคา้ ซึ�งบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคํานวณ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใช้

ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

อนุพนัธท์างการเงนิ 

อนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงนิเกี�ยวกับสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) รบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ณ วนัที�บรษิทัเขา้ทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยบรษิัท

รบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงักําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน

6 การประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและข้อสมมติที�มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ

ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เปลี�ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารจากเดมิ 30 ปี เป็น 40 ปี และส่วน
ปรบัปรุงอาคารจากเดมิ 10 ปี เป็น 15 ปี เนื�องจากผูบ้รหิารไดพ้จิารณาทบทวนอายุการการใหป้ระโยชน์เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน
ในปัจจุบนั การเปลี�ยนแปลงประมาณการดงักล่าวเป็นผลใหค่้าเสื�อมราคาของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลดลงจํานวน 9.87 ลา้นบาท 
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7 ข้อมูลการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

บรษิัทได้พจิารณาการนําเสนอข้อมูลการเงนิจําแนกตามส่วนงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอให้ผู้มอีํานาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพจิารณาว่าคอืคณะกรรมการบรษิทั ที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์

ในระหว่างงวดสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รายไดจ้ากการขายและบรกิารทั �งหมดมจีงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้เมื�อปฏบิตัติาม

ภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (Point in time)

ส่วนงานธรุกิจ

บรษิัทดําเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ์ และการออกแบบผลิตภณัฑ์ บรษิัทไม่ได้

จดัทําข้อมูลจําแนกตามส่วนงานสําหรบัธุรกิจแม่พมิพ์และแบบผลติภณัฑ์ เนื�องจากผู้บรหิารของบรษิัทพจิารณาว่ารายได้ สนิทรพัย ์

และผลกําไรของส่วนงานแม่พมิพ์และแบบผลิตภณัฑ์ มจํีานวนไม่ถึงเกณฑ์เชงิปรมิาณที�บรษิัทต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงาน
ดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัที�นําเสนอในขอ้มูล

ทางการเงนิระหว่างกาลนี�

8 มูลค่ายุติธรรม

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูในการวเิคราะห์เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า สามารถ

แสดงไดด้งันี�

 ขอ้มลูระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิอย่างเดยีวกนั 

 ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในระดบั 1 ที�สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยนั์ �นหรอืหนี�สนินั �น

 ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิซึ�งไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถ
สงัเกตได)้
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ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที�มูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

     เงนิลงทุนในตราสารทุน 90,397,726 - 1,254,748,460 1,345,146,186

รวมสินทรพัย์ 90,397,726 - 1,254,748,460 1,345,146,186

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 

        - สญัญาซื�อขายเงนิตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า - 1,182,990 - 1,182,990

รวมหนี�สิน - 1,182,990 - 1,182,990

ในระหว่างงวดบรษิทัไม่มกีารเปลี�ยนแปลงเทคนิคในการประเมนิมลูค่า

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศคาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�กําหนดไวใ้นตลาดที�มกีารซื�อขายคล่อง 
ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึ�งมมีลูค่ายุตธิรรมในระดบั 2 ไม่มสีาระสาํคญั 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3

การเปลี�ยนแปลงของเครื�องมอืทางการเงนิระดบั 3 สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูล 

ทางการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในตราสารทุน

ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

บาท

ยอดตน้งวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 1,254,748,460

กําไร(ขาดทุน)ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น -

ยอดปลายงวด วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,254,748,460

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถูกประเมนิโดยใช้วธิีเปรยีบเทยีบอัตราส่วนในตลาด 

มลูค่ายุตธิรรมนี�ถูกจดัอยู่ในระดบัที� 3 ของลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น เงินลงทุนระยะสั �นและเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน มีราคาตามบัญชี
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม เนื�องจากสนิทรพัยท์างการเงนิเหล่านี�จะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั �น

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น มรีาคาตามบญัชใีกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม เนื�องจากหนี�สนิทางการเงนิเหล่านี�จะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั �น

9 เงินลงทุนระยะสั �น

เงนิลงทุนระยะสั �นประกอบด้วยเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจําที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกิน 3 เดอืน  

แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสั �นในระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี�

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,166,000,000

ลงทุนเพิ�มระหว่างงวด 2,116,000,000

ไถ่ถอนระหว่างงวด (1,166,000,000)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 2,116,000,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนระยะสั �นมีอตัราดอกเบี�ยถัวเฉลี�ยร้อยละ 0.26 ถึงร้อยละ 0.63 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2563 : 

รอ้ยละ 1.43 ถงึรอ้ยละ 1.63 ต่อปี) 
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10 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สุทธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 1,867,217,762 2,223,826,925

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

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น สุทธิ 1,846,771,761 2,203,380,924

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) 219,514,062 225,126,816

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 37,529,210 57,471,577

รายไดค้า้งรบั สุทธิ 8,501,320 13,165,956

ภาษมีลูค่าเพิ�มคา้งรบั 10,757,083 95,763,631

ลูกหนี�อื�นๆ 25,361,927 38,251,803

2,148,435,363 2,633,160,707

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 แยกตามอายุหนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

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

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 1,847,473,686 2,191,436,288 212,898,083 218,487,515

เกนิกําหนดชําระ 

   - น้อยกว่า 3 เดอืน 2,394,402 13,504,451 6,615,979 6,639,301

   - 3 - 6 เดอืน - - - -

   - 6 - 12 เดอืน - - - -

   - มากกว่า 1 ปี 17,349,674 18,886,186 - -

1,867,217,762 2,223,826,925 219,514,062 225,126,816



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บรษิทัมรีายการคา้ที�มสีาระสําคญักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ได้แก่ บรษิทั สแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ จํากดั ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น โดยถอืหุ้น 

ในบรษิัทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.66 และกลุ่มผูถ้ือหุ้นบุคคลซึ�งเป็นผู้บรหิารของบรษิัท โดยถือหุ้นในบรษิทัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.57 
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จํากดั และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

รายได้จากการขาย 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  500,655,877 332,446,892
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 90,871,296 104,754,773

บรษิทัร่วม 223,499,619 87,077,405

การร่วมคา้ 180,740,339 294,185,467

995,767,131 818,464,537

รายได้เงินปันผล

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 60,170,029 76,533,436

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั - 8,224,572
บรษิทัร่วม 94,579,667 89,963,357

154,749,696 174,721,365

ซื�อสินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 1,736,963,234 2,350,945,604

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 242,119,554 367,007,963

บรษิทัร่วม 295,788,701 385,279,655

2,274,871,489 3,103,233,222

ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 177,386,234 248,992,835

ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 37,669,681 115,053,935

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 8,159 2,167,769
บรษิทัร่วม 934,296 28,287

38,612,136 117,249,991

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั �น 34,167,511 37,657,688



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี�และเจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกนัส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกบัการซื�อขาย

ดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  95,155,980 120,606,188

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 49,759,671 38,482,860

บรษิทัร่วม 45,609,037 13,403,768

การร่วมคา้ 28,989,374 52,634,000

219,514,062 225,126,816

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  477,137,929 392,210,731

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 38,466,158 43,259,910
บรษิทัร่วม 66,962,546 131,882,499

582,566,633 567,353,140

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ 128,386,116 155,304,686

12 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บาท

วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ 221,745,874 232,922,159
งานระหว่างทํา 110,583,161 516,955,061

สนิคา้สาํเรจ็รปู 94,565,287 78,278,295

สนิคา้ระหว่างทาง 98,976,492 117,913,208

525,870,814 946,068,723

หกั ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั

   - งานระหว่างทํา - (1,559,056)

ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 

   - วดัถุดบิและวสัดุหบีห่อ (3,229,950) (1,525,185)

   - งานระหว่างทํา (575,197) (559,820)

   - สนิคา้สาํเรจ็รปู (4,566,655) (296,596)

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 517,499,012 942,128,066



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

ก) การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 มีดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

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

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,620,460,026 1,380,095,324 57,176,689 57,176,689

ส่วนแบ่งผลกําไร 166,180,508 231,813,774 - -
เงนิปันผลรบั (94,579,667) (89,963,357) - -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (101,949,967) (73,576,935) - -

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,590,110,900 1,448,368,806 57,176,689 57,176,689

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สรปุได้ดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

สดัส่วน 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

31 มีนาคม

พ.ศ. 2563

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

31 มีนาคม

พ.ศ. 2563

เงินลงทุน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัร่วม 

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 20 1,563,829,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

การร่วมค้า

Lao Stanley ผลติชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 50 26,281,872 23,397,220 3,132,500 3,132,500

1,590,110,900 1,620,460,026 57,176,689 57,176,689

ค) รายละเอียดเงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 

พ.ศ. 2562 สรปุได้ดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

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

เงินลงทุน เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัร่วม 

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 20 94,579,667 89,963,357 94,579,667 89,963,357



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธิ 9,517,130,593

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 1,028,731,535

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ สุทธิ (842,767)

หกั  ค่าเสื�อมราคา (946,074,650)

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธิ 9,598,944,711

รายการสนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื�องจกัรระหว่างการตดิตั �งและงานระหว่างการก่อสรา้ง

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีาระผูกพนัสําหรบัรายจ่ายลงทุนในอนาคตที�ยงัไม่ได้รบัรูใ้นข้อมูลทางการเงนิจํานวน 73 ล้านบาท 

(31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 399 ลา้นบาท) 

15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563

บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธิ 1,087,800,467

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 127,445,205

หกั  ค่าตดัจําหน่าย (206,762,900)

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธิ 1,008,482,772

รายการสนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างงวดส่วนใหญ่คอืต้นทุนออกแบบผลติภณัฑ์

16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 163,977,007 264,656,450

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 27,327,706 30,465,209

ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 146,634,749 53,000,000

อื�น ๆ 75,549,077 23,137,877

413,488,539 371,259,536



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 400,265,371 383,368,355

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 42,927,532 110,263,280

การวดัมลูค่าใหม่ที�รบัรูใ้นขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 35,776,646

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด มดีงันี�

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน 383,368,355 234,385,053

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 38,155,186 24,635,818
ตน้ทุนดอกเบี�ย 4,772,346 5,695,505

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 79,931,957

การวดัมลูค่าใหม่ที�รบัรูใ้นขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
ขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 35,776,646

ผลประโยชน์ที�จ่าย (26,030,516) (6,030,602)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 400,265,371 374,394,377



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 76,231,269 273,335,220 76,231,269 273,335,220

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19,489,038 10,730,848 5,168,869 (17,639,235)

95,720,307 284,066,068 81,400,138 255,695,985

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ั �งคา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัที�ใชก้บัอตัราของกําไร
รวมทั �งปีที�คาดว่าจะเกดิขึ�น คอื อตัรารอ้ยละ 15.52 ต่อปี และอตัรารอ้ยละ 16.05 ต่อปี สําหรบัวธิรีาคาทุนและวธิสี่วนไดเ้สยีตามลําดบั 

(สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัราร้อยละ 16.63 ต่อปี และ อตัรารอ้ยละ 16.92 ต่อปี สําหรบัวธิีราคาทุน
และวธิสี่วนไดเ้สยี ตามลําดบั) 

19 เงินปันผลจ่าย

ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้

ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบรษิัทสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในอัตรา 8.25 บาทต่อหุ้น 
สําหรบัหุ้นจํานวน 76,625,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�นจํานวน 632,156,250 บาท โดยมหุีน้จํานวน 100 หุน้ ซึ�งไม่มสีทิธไิดร้บั

เงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 825 บาท เนื�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลจํานวน 632,155,425 บาท ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

20 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไม่มภีาระผูกพนัและหนี�สนิที�อาจเกิดขึ�นในภายหน้ารวมทั �งสญัญาต่างๆ

ที�เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคญัจากงวดปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้ภาระผูกพนัสําหรบัรายจ่ายลงทุนตามที�กล่าว

ไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 14 และขอ้ 21 

21 หนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีาระผูกพนัที�เกดิจากการใหธ้นาคารออกหนังสอืคํ�าประกนัจํานวน 20 ล้านบาท (31 มนีาคม 

พ.ศ. 2563 : จํานวน 20 ลา้นบาท) ซึ�งเป็นการคํ�าประกนัสาํหรบัค่าไฟฟ้า


