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จุดเด่น
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สำาหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2564

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2563

(พันบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย 11,727,609 15,150,090 (22.59)

รายได้รวม 11,889,622 15,413,818  (22.86) 

ต้นทุนขาย 9,951,853 12,339,312  (19.35) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 883,305 947,581  (6.78) 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 1,296,357 2,445,764  (47.00) 

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,061,340 1,997,497  (46.87) 

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 8,000,163 7,990,144 0.13

สินทรัพย์รวม 21,542,610 20,369,930  5.76 

หนี้สินหมุนเวียน 1,967,438 2,469,898  (20.34) 

หนี้สินรวม 2,824,830 3,048,115  (7.33) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,717,781 17,321,815  8.06

อัตราส่วนทางการเงิน บาท บาท

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 8.93 12.96

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 5.89 12.00

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 5.06 10.08

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) (เท่า) 0.15 0.18

อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำาไรสุทธิต่อหุ้น (PE) (เท่า) 13.21 4.74

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.07 3.24

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น 13.85 26.07

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5.00 5.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 244.28 226.06

จุดเด่นในรอบปี

บาท 

0

500

1000

1500

2000

0

5

10

15

20

25

30

 1
,2

71

1,
65

8 1,
97

8

 1
,9

97
 

 1
,0

61
 

16
.5

8

21
.6

5 25
.8

1

26
.0

7

13
.8

511
,7

28

0

5000

10000

15000

20000
ล้านบาท 

 1
1,

02
5 

 1
3,

22
0

 1
4,

63
5

15
,1

50

 1
1,

72
8 

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 มีนาคม
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สารจาก
คณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไป
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ถดถอยซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำาให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ลด

ลง -6.1% ลดลงอย่างมากจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 2.4% เป็นอัตราการขยายตัวแบบติดลบนับตั้งแต่ปี 2552 โดยแบ่งตามไตรมาสดังนี้  
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม -2.1% เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน -12.1% เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน -6.4% และเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม -4.2% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวแบบติดลบในทุกไตรมาส โดยลดลงมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำาหรับปี 2564 น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระหว่าง 2.8% ถึง 3.3%
ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัว ส่งผลให้การส่งออกของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น นอกจากนั้น

ยังได้รับอานิสงค์จากมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ แต่ทว่า ผลกระทบจากการระบาดระลอกที่สามของ 
โควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ทำาให้เกิดการติดเชื้อทั้งภายในประเทศและนอกประเทศจำานวนมาก กระทรวงการคลังจึงปรับ
ลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2564 เป็น 2.3% ลดลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อน

1. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตลาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นชะลอตัว เนื่องมาจากผลกระทบจาก 

การระบาดของโควิด -19 ทำาให้ ยอดขายยานยนต์ภายในประเทศปี 2563 อยู่ที่ 792,000 คัน (ลดลง 21.4% เทียบกับปีที่ผ่านมา)  
ยอดการส่งออกอยู่ที่ 736,000 คัน (ลดลง 30.2% เทียบกับปีที่ผ่านมา) ลดลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยอดการผลิตอยู่ที่ 1,428,000 
คัน (ลดลง 29.1% เทียบกับปีที่ผ่านมา) เมื่อดูแนวโน้มการผลิตแยกตามไตรมาสพบว่า ยอดผลิตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเท่ากับ 
454,000 คัน เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเท่ากับ 152,000 คัน เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเท่ากับ 357,000 คัน เดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคมเท่ากับ 465,000 คัน

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ภายใน
ประเทศไทยนี้  ส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดิน
ทางเข้าประเทศ แต่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าหลักของไทยเริ่มค่อยๆ ฟื้นตัว จึงคาด
ว่ามูลค่าการส่งออกของไทยน่าจะเพิ่มขึ้น 11.0% 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการดำาเนินการกระตุ้น 
การบริภาคจากภาครัฐ คาดการณ์ได้ว่าการใช้จ่าย
ของประชาชนน่าจะเพิ่มขึ้น 2.3%

นอกจากนั้นความเสี่ยงในการคาดการณ์
เศรษฐกิจของไทย มาจากสถานการณ์การระบาด
เพิ่มขึ้นของโควิด-19 ในหลายประเทศและหลาย
ประเทศมีข้อจำากัดการเดินทางเข้าประเทศของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามัน  
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินทั่วโลก เป็นต้น 
ในอีกด้านหนึ่งกิจกรรมการใช้เงินของภาครัฐ เช่น 
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือการปรับเปลี่ยน
ไปเป็นดิจิตอล และมาตรการการใช้จ่ายในหลายด้าน 
คาดว่าน่าจะมีอานิสงค์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(GDP) (2559-2564)
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นอกจากนั้นยังคาดการณ์ว่ายอดการผลิตรถยนต์ปี 2564 อยู่ที่ 
1,500,000 คัน (เพิ่มขึ้น 5.1%) โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำาหน่ายภายใน
ประเทศ 750,000 คัน (เพิ่มขึ้น 3.8%) และการผลิตเพื่อการส่งออก 
750,000 คัน (เพิ่มขึ้น 6.4%) ซึ่งการคาดการณ์ยอดการผลิตจะเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับต่ำาเช่นเดียวกับปี 2554 เพียงแค่ 5.1% เท่านั้น 
เนื่องจากยังคงกังวลว่าปี 2564 จะยังคงมีการระบาดของโควิด-19 อย่าง 
ตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้ศรษฐกจิไทยและประเทศคูค่า้ยงัไมฟ่ืน้ตวัเตม็ที ่ประกอบกบั
ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (การจัดส่งชิ้นส่วน) ทำาให้ต้องชะลอและหยุดการผลิต

พร้อมกันนี้ สถานการณ์ตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2563 ลดลงเช่น
เดียวกัน ยอดขายภายในประเทศอยู่ที่ 1,516,000 คัน (ลดลง 11.8%) ยอด
ผลิตรถจักรยานยนต์สำาเร็จรูปทั้งคันอยู่ที่ 1,614,000 คัน (ลดลง 17.2%)

พร้อมกันนี้ สถานการณ์ตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2563 ลดลงเช่น
เดียวกัน ยอดขายภายในประเทศอยู่ที่ 1,516,000 คัน (ลดลง 11.8%) ยอด
ผลิตรถจักรยานยนต์สำาเร็จรูปทั้งคันอยู่ที่ 1,614,000 คัน (ลดลง 17.2%)

2. การดำาเนินงานของบริษัท
จากข้อจำากัดในการดำาเนินกิจการของบริษัท อันเนื่องมาจากผล 

กระทบของโควิด-19 ในปี 2563 ทำาให้ยอดขายของบริษัทลดลง 22.5% 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทยั งคงดำ า เนินการปรับปรุ ง โดยการยกระดับการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้ SNAP (กิจกรรมการปฏิรูป
การผลิต) การยกระดับคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการลดของ
เสียให้เป็นศูนย์ ไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ผู้ผลิตระบบโคมไฟ 
ยกระดับความไว้วางใจจากลูกค้า และปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างยอดขาย
กิจการหลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “กิจการโคม

ไฟ” “กิจการหลอดไฟ” และ “กิจการแม่พิมพ์ / กิจการการออกแบบ”
ยอดขายจากกิจการโคมไฟ 92% ยอดขายจากกิจการหลอดไฟ 3% 

และยอดขายจากกิจการแม่พิมพ์และกิจการออกแบบอีก 5%
กิจการหลอดไฟ นอกจากการขายแก่ตลาดโดยตรงแล้ว ยังส่งมอบ

ไปยังกิจการโคมไฟสำาหรับเป็นชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โคมไฟ 
(Lamp) ด้วย

กิจการแม่พิมพ์ นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำาหรับขึ้นรูปชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์โคมไฟ (Lamp) แล้ว ยังจัดจำาหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่ม 
สแตนเลย์ด้วย

กิจการงานออกแบบ นอกจากจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โคม
ไฟ (Lamp) ของบริษัทเราเองแล้ว ยังจัดจำาหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่ม 
สแตนเลย์ด้วย

ยอดการผลิตรถยนต์

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์

1500000

2000000

2500000

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจการแม่พิมพ์ / 
กิจการการออกแบบ

กิจการหลอดไฟ

กิจการโคมไฟ

92%

5%

3%

โครงสร้างยอดขาย
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ยอดขาย
มูลค่าและสัดส่วนโครงสร้างยอดขายของแต่ละกิจการประจำาปี 2563 เป็นดังนี้

ปี 2563
(เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564)

ปี 2562  
(เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563) อัตราเพิ่มลด  

(%)
จำานวนเงิน สัดส่วน จำานวนเงิน สัดส่วน

กิจการหลอดไฟ 360.52 3.07% 450.01 3% -19.89%

กิจการโคมไฟ 10,764.46 91.79% 13,897.49 92% -22.54%

กิจการแม่พิมพ์และการออกแบบ 602.63 5.14% 802.58 5% -24.91%

รวม 11,727.61 100% 15,150.08 100% -22.59%

* กิจการหลอดไฟและกิจการแม่พิมพ์ ไม่รวมยอดขายภายในบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

การลงทุน
การลงทุนในปี 2563 เป็นดังนี้

ปี 2563
(เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564)

ปี 2562  
(เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563) อัตราเพิ่มลด  

(%)
จำานวนเงิน จำานวนเงิน

ที่ดิน - 18.14 (100.00)

สิ่งก่อสร้าง 230.32 1,355.23 (83.01)

อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ 510.94 1,482.26 (65.53)

แม่พิมพ์และจิ๊ก 416.47 146.26 184.75

อื่น ๆ 2.36 12.27 (80.77)

รวม 1,160.09 3,014.16 (61.51)

หน่วย : ล้านบาท

การจ้างงาน
จำานวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2563 เป็นดังตารางข้างล่างนี้

จำานวนบุคลากร  
ณ สิ้นปีบัญชี 2563

จำานวนบุคลากร  
ณ สิ้นปีบัญชี 2562

เพิ่มลด

พนักงานคนไทย (ชาย) 1,675 1,672 3

พนักงานคนไทย (หญิง) 1,414 1,392 22

พนักงานชาวญี่ปุ่น 18 20 (-2)

รวม 3,107 3,084 +23

หน่วย : คน
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

3. แนวโน้มในอนาคต
การเริ่มต้นปีบัญชี 2564 ด้วยข้อจำากัดในการทำากิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบของ

การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทมีความกังวลใจว่าสถานการณ์ของโควิด-19 และ
การขาดแคลนของชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์จะยืดยาว สำาหรับโควิด-19 เริ่มมีการฉีดวัคซีน คงจะทำาให้ผู้ติดเชื้อลดลง และคาดว่าจะทำาให้
การทำากิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาได้

ต่อจากนี้ไม่เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่เท่านั้น แต่วิธีการจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง 
ก็จะปรับเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่คาดไว้ อันเนื่องมาจากคน สิ่งของ และข้อมูลต่างๆ มีการเคลื่อนย้ายในระดับสากลมากขึ้น เราจำาเป็นต้อง
จับตาดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

อุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทสำาคัญในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกยานยนต์ไปทั่วโลกไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการแข่งขันด้าน
การผลิตในแถบอาเซียน จีน อินเดีย ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น ทำาให้จำาเป็นต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ ราคา
และการจัดส่ง ในระดับสากลให้ได้

ด้านการพัฒนา ความนิยมในระบบโคมไฟมีมากยิ่งขึ้น ทำาให้ความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ทั้งลูกค้าและบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องพัฒนาความสามารถในการพัฒนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

เราคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์น่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสู่
รถยนต์ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ไฮบริด อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีความช่วยเหลือด้านการขับขี่โดยการนำาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 5G มา
ประยุกต์ใช้ เราในฐานะผู้ผลิตระบบโคมไฟต้องจับตาดูแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ผู้ผลิตที่มี
ความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

บริษัทจะผนึกกำาลังสติปัญญาและความสามารถของบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมธุรกิจเช่นนี้ อีกทั้งจะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโดยใช้การปฏิรูปการผลิตแบบ SNAP 
(Stanley New Approach for Higher Productivity) และเพิ่มความสามารถในการผลิตสำาหรับอนาคต เราจะพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์สำาหรับระบบโคมไฟ และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจให้กับทุกท่าน เราจะสร้างความน่าเชื่อถือทั้งทางด้านคุณภาพ (Q) 
ต้นทุน (C) การส่งมอบ (D) สิ่งแวดล้อม (E) และจะขยายธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทยังคงหลักการการบริหารที่มุ่งเน้นการแบ่งปันกำาไรและความสุข เพื่อนำาพาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ กับผู้ที่มีส่วนได้
เสียกับบริษัททุกท่าน

บริษัทจะมุ่งมั่นพยายามถึงที่สุดในการดำาเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น เพื่อจัดสรรกำาไรโดยคำานึงถึงความพึงพอใจของผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน บริษัทขอขอบคุณทุกกำาลังใจที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายอภิชาต ลี้อิสสระนูกุล
ประธานกรรมการ

นายโคอิจิ  นางาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นายเอะทสึยะ คาวาชิมา

นายคะซึโทชิ อีโนะ

นายพิจารณ์  สุขภารังษี

นายโคอิจิ นางาโนะ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายโทรุ ทานาเบะ

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

กรรมการ /  ประธานกรรมการ กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ 

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

นายโคอิจิ นางาโนะ

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา

นายฮิโตชิ  โอมิยะมะ

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล

นายคาซุโนริ  นาคาอิ

นายคะสุยะ  ชิไรชิ

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้จัดการใหญ่ 
ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน SATELLITE

ผู้จัดการใหญ่ 
ศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

แนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่

ชุดโคมไฟหน้า 
Head Combination Lamp Rear Combination Lamp

ชุดโคมไฟท้าย 

HONDA  
CR-V  EL 4WD 

ชุดไฟสัญญาณ  
W/FREQUESNTIAL TURN 

REFLEC REFLECTOR

TOYOTA  
FORTUNER

TOYOTA  
COROLLA CROSS

ชุดโคมไฟหน้า 
Head Combination 
Lamp  

Rear Combination 
Lamp LED

ชุดโคมไฟท้าย 

NISSAN  
NAVARA

Rear Combination Lamp
ชุดโคมไฟท้าย 

ISUZU 
All new MU – X

Rear Combination Lamp
ชุดโคมไฟท้าย 

TOYOTA  
FORTUNER
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

Rear Combination Lamp
ชุดโคมไฟท้าย 

Rear Combination Lamp
ชุดโคมไฟท้าย 

MITSUBISHI 
OUTLANDER  PHEV

HONDA 
CITY HATCHBACK 

HONDA  
All New PCX160 (K1ZF)

ชุดโคมไฟหน้า 
Head Lamp

Rear Combination 
Lamp

ชุดโคมไฟท้าย 

HONDA  
All New Scoopy I  

ชุดโคมไฟหน้า 
Head Lamp

Tail Lamp
ชุดโคมไฟท้าย 
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทำาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตามข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างครบถ้วนและเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2563 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลงบการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน
อย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จำากัด โดยในการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด 
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนูกุล
ประธานกรรมการ

นายโคอิจิ  นางาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

นายอภิชาต ลี้อิสสระนูกุล
ประธานกรรมการ
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด 
(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน คือ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา และนายสุชาต ิ
พิศิษฐวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 11 
ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 4 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในการประชุม
แต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้บริหาร ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ 
รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน 
แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น
อิสระ โดยสรุปสาระสำาคัญ ดังนี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ซึ่ง
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้
สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาตาม
มาตรฐานการบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอ

2. สอบทานการกำากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม
หลกัปฏบิตัขิองหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สอบทานผลการประเมิน
การควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอบทาน
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการกำากับดูแลกิจการ การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำากับดูแลให้การปฏิบัติ
งานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำาหนดของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่
เป็นสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดดังกล่าว

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้เข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการที่ดำาเนินการ
ตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย
และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด (PWC) 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2564

7. สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำาเนินงานของบริษัท
ตามแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดใหม่เพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติอย่างเป็นสาระสำาคัญ

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ซึ่งในปี 
2563 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยสรุปในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียง
พอในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบ 
การกำากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ การจัดทำารายงานข้อมูลทางการเงินแสดงข้อ
เท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วย
งานกำากับดูแลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 และผลการดำาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
• งบกำาไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุด วัน

เดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

เฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 

การบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ 

การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องนี้
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เรื่องสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ตามมูลค่าบัญชีจำานวน 
1,225.22 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.69 และร้อยละ 6.17 ของ
มูลค่าของสินทรัพย์รวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำาดับ

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจ
ผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก หลอด LED ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์  
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ชิ้นส่วนส่องสว่าง แม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์
พลาสติก ซึ่งบริษัทได้ประเมินว่าเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นเงิน
ลงทุนในตราสารทุนภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และต้องวัดมูลค่า 
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดย
บริษัทเลือกวัดมูลค่าตราสารทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าววัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งมาจากข้อมูลที่ไม่ได้สังเกตได้ในตลาด 
(ข้อมูลระดับที่ 3) โดยผู้บริหารได้ทำาการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อน
ความเสี่ยงและลักษณะของตราสารทุน ทั้งนี้ผลการประเมินพบว่า
มูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามวิธีราคาทุน ดังนั้นบริษัทรับรู้กำาไร
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำานวน 1,112.11 
ล้านบาท

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุน เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ ใน 
ความต้องการของตลาด เป็นรายการที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์
รวมของบริษัท อีกทั้งการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มีความซับซ้อน และ
สำาหรับการใช้ข้อมูลระดับที่ 3 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญในการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เพื่อให้สะท้อน
ความเสี่ยงและลักษณะของตราสารทุน

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด ซึ่งจัดทำาโดยผู้บริหาร

• ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำาหรับการจัด
ประเภทเงินลงทุนว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด และทดสอบการคำานวณหามูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าว

• ใช้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า
ประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณา
มูลค่ายุติธรรมเทียบกับข้อมูลทางการเงินของบริษัท
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จาก
ข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป รวมทั้งพิจารณาปัจจัยการ
ขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Discount for lack 
of marketability) เพื่อพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 
ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการและ
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มีความสมเหตุสมผล 
และเป็นไปตามวิธีการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม



17

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น 
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ 
การเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรบัผดิชอบของกรรมการตอ่งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่า
จำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที ่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมิน 
ความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อ
มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจ
สอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ 
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเปน็เหตใุหบ้รษิทัตอ้งหยดุการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง 

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
รวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

วราภรณ์  วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

กรุงเทพมหานคร

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



19รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564



รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)20

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

28 92



21รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 498,067,977 505,701,033 498,067,977 505,701,033

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32 538,340,036 567,353,140 538,340,036 567,353,140

เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 177,455,506 651,473,811 177,455,506 651,473,811

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32 253,230,209 155,304,686 253,230,209 155,304,686

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 15 239,190 - 239,190 -

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 153,387,880 218,806,093 153,387,880 218,806,093

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 22 346,716,922 371,259,536 346,716,922 371,259,536

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,967,437,720 2,469,898,299 1,967,437,720 2,469,898,299

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 472,244,504 194,848,247 137,002,362 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 385,147,496 383,368,355 385,147,496 383,368,355

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 857,392,000 578,216,602 522,149,858 383,368,355

รวมหนี�สิน 2,824,829,720 3,048,114,901 2,489,587,578 2,853,266,654

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 24

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 24 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 26 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 17,024,855,642 16,595,671,038 15,484,861,795 15,168,253,176

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 767,237,461 (199,543,239) 966,262,742 (22,752,047)

รวมส่วนของเจ้าของ 18,717,780,603 17,321,815,299 17,376,812,037 16,071,188,629

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
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22 รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร                                    10, 31, 32 11,727,608,906 15,150,089,554 11,727,608,906 15,150,089,554

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร                                                (9,951,852,793) (12,339,311,542) (9,951,852,793) (12,339,311,542)

กาํไรขั �นต้น 1,775,756,113 2,810,778,012 1,775,756,113 2,810,778,012

รายไดอ้ื�น                                           

- เงนิปันผลรบั 17, 18 60,397,989 86,130,838 161,571,294 183,865,081

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 24,094,398 16,614,030 24,094,398 16,614,030

- ดอกเบี�ยรบั 20,453,629 53,822,846 20,453,629 53,822,846

- อื�น ๆ                                        27 57,066,773 107,161,139 57,066,773 107,161,139

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,937,768,902 3,074,506,865 2,038,942,207 3,172,241,108

คา่ใชจ้่ายในการขาย (557,667,942) (584,041,365) (557,667,942) (584,041,365)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (325,636,815) (363,539,145) (325,636,815) (363,539,145)

รวมค่าใช้จ่าย (883,304,757) (947,580,510) (883,304,757) (947,580,510)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 28 1,054,464,145 2,126,926,355 1,155,637,450 2,224,660,598

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17, 18 241,893,286 318,837,425 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,296,357,431 2,445,763,780 1,155,637,450 2,224,660,598

ภาษเีงนิได้ 29 (235,017,402) (448,266,425) (206,873,406) (404,045,789)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,061,340,029 1,997,497,355 948,764,044 1,820,614,809

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 30 13.85 26.07 12.38 23.76

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
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23รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,061,340,029 1,997,497,355 948,764,044 1,820,614,809

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ��นสาํหรบัปีหลงัภาษี: 29

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 25,361,981 (29,000,059) 25,361,981 (29,000,059)

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 21,399,981 - 21,399,981 -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (9,352,392) 5,800,012 (9,352,392) 5,800,012

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 37,409,570 (23,200,047) 37,409,570 (23,200,047)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผื�อขาย - (3,540,000) - (3,540,000)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของ

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (27,792,610) 19,261,520 - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 5,558,521 (3,144,304) - 708,000

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 29 (22,234,089) 12,577,216 - (2,832,000)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ��นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 15,175,481 (10,622,831) 37,409,570 (26,032,047)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,076,515,510 1,986,874,524 986,173,614 1,794,582,762

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
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24 รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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25รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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26 รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 1,296,357,431 2,445,763,780 1,155,637,450 2,224,660,598

รายการปรบัปรุงกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

- คา่เสื�อมราคา 19 1,273,476,614 1,199,995,115 1,273,476,614 1,199,995,115

- คา่ตดัจาํหน่าย 20 282,502,867 245,384,850 282,502,867 245,384,850

- ดอกเบี�ยรบั (20,453,629) (53,822,846) (20,453,629) (53,822,846)

- สว่นแบง่ผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ 17, 18 (241,893,286) (318,837,425) - -

- เงนิปันผลรบั

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (60,397,989) (86,130,838) (60,397,989) (86,130,838)

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17, 18 - - (101,173,305) (97,734,243)

- กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 27 (3,337,941) (10,124,263) (3,337,941) (10,124,263)

- ขาดทุนจากการวดัมลูคา่อนุพนัธก์ารเงนิ 15 239,190 - 239,190 -

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 14 (222,704) 1,981,107 (222,704) 1,981,107

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อมลูคา่สทุธขิองสนิคา้คงเหลอื

ที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน 14 (1,559,056) (3,506,944) (1,559,056) (3,506,944)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 54,350,572 127,457,579 54,350,572 127,457,579

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น สทุธิ (7,793,357) (1,369,417) (7,793,357) (1,369,417)

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 2,571,268,712 3,546,790,698 2,571,268,712 3,546,790,698

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 76,347,568 (88,344,564) 76,347,568 (88,344,564)

- สนิคา้คงเหลอื 467,230,263 159,178,360 467,230,263 159,178,360

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 32,129,217 6,316,754 32,129,217 6,316,754

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (7,340,597) (234,479) (7,340,597) (234,479)

- เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น (7,633,056) (95,715,568) (7,633,056) (95,715,568)

- เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (29,013,104) 17,492,994 (29,013,104) 17,492,994

- เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น (22,185,160) (88,960,164) (22,185,160) (88,960,164)

- เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 98,881,050 (1,459,450) 98,881,050 (1,459,450)

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (24,542,614) 31,821,450 (24,542,614) 31,821,450

- จา่ยคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 23 (27,209,450) (7,474,336) (27,209,450) (7,474,336)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,127,932,829 3,479,411,695 3,127,932,829 3,479,411,695

- รบัดอกเบี�ย 9,705,992 16,430,980 9,705,992 16,430,980

- จา่ยภาษเีงนิได้ (264,734,534) (420,784,595) (264,734,534) (420,784,595)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,872,904,287 3,075,058,080 2,872,904,287 3,075,058,080

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

12

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

6
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27รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 16 (101,101,134) (460,000) (101,101,134) (460,000)

เงนิสดจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 16 82,553,016 32,687,654 82,553,016 32,687,654

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,603,827,172) (3,298,191,124) (1,603,827,172) (3,298,191,124)

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 4,216,343 10,175,182 4,216,343 10,175,182

ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 17,312,665 41,753,402 17,312,665 41,753,402

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

เงนิปันผลรบั

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 60,397,989 86,130,838 60,397,989 86,130,838

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17, 18 101,173,305 97,734,243 101,173,305 97,734,243

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (231,372,870) (351,220,015) (231,372,870) (351,220,015)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,697,000,000 4,806,000,000 2,697,000,000 4,806,000,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสั �น 12 (3,789,000,000) (2,347,000,000) (3,789,000,000) (2,347,000,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,762,647,858) (939,369,760) (2,762,647,858) (939,369,760)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิปันผลจา่ย 25 (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)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ (521,898,996) 1,504,069,755 (521,898,996) 1,504,069,755

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 7,793,357 1,369,417 7,793,357 1,369,417

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 28,696,147 480,529,292 28,696,147 480,529,292

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

13

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 2,663,330,410 3,177,436,049 2,663,330,410 3,177,436,049

เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 1,166,000,000 2,258,000,000 1,166,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 13 2,550,248,111 2,633,160,707 2,550,248,111 2,633,160,707

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 14 476,679,563 942,128,066 476,679,563 942,128,066

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 16 44,380,610 31,764,870 44,380,610 31,764,870

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,524,762 39,653,979 7,524,762 39,653,979

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 8,000,163,456 7,990,143,671 8,000,163,456 7,990,143,671

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 16 18,738,098 12,805,720 18,738,098 12,805,720

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 1,336,747,660 - 1,336,747,660 -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 17 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

เงนิลงทุนระยะยาว สทุธิ 15 - 125,841,155 - 125,841,155

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 19 9,402,862,077 9,517,130,593 9,402,862,077 9,517,130,593

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20 1,027,622,470 1,087,800,467 1,027,622,470 1,087,800,467

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 21 - - - 117,808,420

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 23,089,165 15,748,568 23,089,165 15,748,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,542,446,867 12,379,786,529 11,866,236,159 10,934,311,612

รวมสินทรพัย ์ 21,542,610,323 20,369,930,200 19,866,399,615 18,924,455,283

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ________________________________

วนัที�           ___________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 78 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

 (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

14

1 ข้อมูลทั �วไป

บรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งและประกอบกจิการในประเทศไทย และ
มทีี�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียน คือ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รงัสติ ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 

บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัดําเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์แม่พมิพ ์และแบบผลติภณัฑ์

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื�อวันที�

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

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

ต่อผลการดําเนินงานทั �วโลกรวมถงึกลุ่มธุรกิจรถยนต์ และบรษิัทสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 อย่างมนัียสําคญั กําไร

สุทธจิากการดําเนินงานและรายไดล้ดลงรอ้ยละ 47 และ รอ้ยละ 23 จากปี พ.ศ. 2563 ตามลําดบั บรษิทัไดใ้ห้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์ 
การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และมกีารประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งการวางแผนเพื�อรบัมอืกบั

เหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและ
ขอ้กําหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์  

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการจดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ

องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินบางรายการ (รวมถึงตราสารอนุพันธ์) และ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้

ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองบรษิัทไปถือปฏิบตัิ บรษิัทเปิดเผยเรื�องการใช้ดุลยพินิจของ

ผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที�มนัียสําคญัต่องบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุน
ตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุ 9 

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมาย

ที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสาํคญัต่อบริษทั

ก) เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมดีงันี�

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เครื�องมอืทางการเงนิ 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิไดกํ้าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าของเครื�องมอืทางการเงนิ ให้แนวทางปฏิบตัิสําหรบัการตดัรายการสินทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิ และให้

ทางเลอืกกจิการในการเลอืกถือปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรู้

รายการระหว่างรายการที�ถูกป้องกนัความเสี�ยงและเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง (Accounting mismatch) และให้แนว

ปฏบิตัใินรายละเอยีดเกี�ยวกบัการจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�ออกโดยกจิการว่าเป็นหนี�สนิหรอืทุน และกําหนดให้

กจิการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งในรายละเอยีด

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินั �น กจิการตอ้งพจิารณาจากทั �ง ก) โมเดลธุรกจิสําหรบัการ

ถือสินทรพัย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี�ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ�งการจัดประเภทนั �นจะมีผลต่อการวดัมูลค่าของรายการสินทรพัย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่
ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั �งสินทรพัย์ที�เกิดจากสัญญา 

ซึ�งกจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก 

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิ

โดยผลกระทบที�เกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ส่งผลใหบ้รษิทัในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทั �งหมด

ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป บรษิัทต้อง

รบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้ และหนี�สนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าซึ�งสนิทรพัย์อ้างอิง
มมีลูค่าตํ�า
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ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้

ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีที�ทําใหเ้กดิ

กําไรที�นํามาจดัสรรเงนิปันผล

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายชาํระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธิกีารบญัชสีาํหรบักรณีที�มกีารแกไ้ขโครงการ 

การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ โดยเมื�อการเปลี�ยนแปลง
โครงการได้เกิดขึ�น บรษิทัจะต้องใชข้อ้สมมติที�เป็นปัจจุบนั ณ วนัที�ที�มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี�ยสุทธสิําหรบัระยะเวลาที�เหลือของรอบ

ระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

จ) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 23 เรื�อง ต้นทุนการกู้ยืม ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไข

ที�เกดิจากเงนิที�กู้มาโดยเฉพาะนั �นอยู่ในสภาพพรอ้มใช้ไดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มที�จะขาย ยอดคงเหลือของเงนิที�กู้มา

โดยเฉพาะดงักล่าว บรษิทัตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของเงนิกูย้มืที�มวีตัถุประสงคท์ั �วไปดว้ย

ฉ) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 28 เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาว

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ได้อธิบายให้ชดัเจนยิ�งขึ�นเกี�ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า

ซึ�งโดยเนื�อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ�งของเงนิลงทุนสุทธิในบรษิทัร่วมและการร่วมค้านั �น แต่ไม่ได้นําวธิีส่วนได้เสยีมาถือ

ปฏบิตั ิบรษิทัจะตอ้งถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมอืทางการเงนิ ก่อนรบัรูก้าร

ปันส่วนผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 28 เรื�อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้

ช) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชดัเจนว่า เมื�อบรษิัท

ไดม้าซึ�งการควบคุมของธุรกจิที�เป็นการดําเนินงานร่วมกนั ที�ถอืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื�อ ส่วนไดเ้สยีเดมิที�มี

อยู่ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม่

ซ) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  11 เรื�อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า  

เมื�อบรษิัทได้มาซึ�งการควบคุมร่วมของธุรกิจที�เป็นการดําเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิที�มอียู่ก่อนหน้าจะต้องไม่วดั

มลูค่าใหม่

ฌ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้

ไดอ้ธิบายวธิีการรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี�สนิ

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีที�มคีวามไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- บรษิัทต้องสมมตว่ิาหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที�มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้เกี�ยวกบั

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดอย่างครบถว้น โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา

- หากบริษัทสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวิธีการทางภาษีที�มีความ
ไม่แน่นอน บรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- บรษิัทต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรอืประมาณการใหม่ เมื�อข้อเท็จจรงิและสถานการณ์ที�เคยอ้างอิงในการใช ้
ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี�ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ที�ส่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขอ้ ข) ถงึ ฌ) มาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบ 

ที�เกิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวมาถอืปฏิบตัไิม่เป็นสาระสําคญัต่องบการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องกบับริษทั

บรษิทัอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่มผีลบงัคบั

ใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงันี�

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ�มเตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื�องต่อไปนี�

- การวดัมลูค่า ซึ�งรวมถงึปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น

- เรื�องกิจการที�เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบด้วยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึ�ง
ไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสินทรพัย์และหนี�สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนี�สินในงบการเงิน 
รวมทั �งไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึ�นถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของ

กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 เรื�อง การรวมธุรกิจ ไดใ้หค้ํานิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ�ง

กําหนดใหก้ารได้มาซึ�งธุรกจิต้องรวมถงึข้อมูลปัจจยันําเข้าและกระบวนการที�สําคญัเป็นอย่างน้อยซึ�งเมื�อนํามารวมกนั

มสี่วนอย่างมนัียสาํคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทั �งปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วาม
สนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที�ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื�องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน ปรบัเปลี�ยนข้อกําหนดการบัญชี

ป้องกันความเสี�ยงโดยเฉพาะ เพื�อบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากความไม่แน่นอนที�เกิดจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี�ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี�ยอ้างองิที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� 
การปรบัปรุงได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงที�ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั �น

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 8 เรื�อง 

นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมี

สาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึง
การนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึ�นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 1
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงที� มีผลบังคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องกบับริษทั

บรษิทัอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ�งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบ
ระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงันี�

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�  16 (TFRS 16) เรื�อง สญัญาเช่า เกี�ยวกับแนวผ่อนปรน

ในทางปฏบิตัิกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงสญัญาเช่าที�เขา้เงื�อนไขที�กําหนดซึ�งเกดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ (เช่น 

การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบี�ยอ้างองิใหม่ซึ�งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าตอ้งวดัมลูค่าหนี�สนิ

ตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใช้อตัราคดิลดที�ปรบัปรุงซึ�งสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย เพื�อคดิลดค่าเช่าจ่าย

ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตัก่ิอนวนัที�มผีลบงัคบัใชไ้ด ้

บรษิทัเลอืกที�จะไม่นําแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานปีปัจจุบนั

5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครั �งแรก

หมายเหตุนี�อธบิายถงึผลกระทบจากการที�บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชดีงัต่อไปนี�มาถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื�องมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เครื�องมอืทางการเงนิ

โดยนโยบายการบญัชใีหม่ที�นํามาถอืปฏบิตัติั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 6

บรษิทัไดนํ้านโยบายการบญัชใีหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัติั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูล

เปรยีบเทยีบ ดงันั �น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) มาใชเ้ป็นครั �งแรกที�

มตี่องบแสดงฐานะการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นดงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

TAS 32 และ TFRS 9

ณ วนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563

ตามที�รายงานไว้เดิม

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่

ณ วนัที� 1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ ค - 1,923,710 1,923,710
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น ค 39,653,979 (1,703,420) 37,950,559

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ก, ข - 1,315,347,679 1,315,347,679

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

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

หนี�สิน

หนี�หมุนเวียน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ ค - 220,290 220,290

หนี�ไม่หมุนเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี สุทธิ ข 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 ก 448,000 (448,000) -

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

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

(ก) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื�อขายเป็นเงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

(ข) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทั �วไปเป็นเงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)
(ค) การจดัประเภทใหม่ตราสารอนุพนัธท์ี�มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

TAS 32 และ TFRS 9

ณ วนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563

ตามที�รายงานไว้เดิม

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม่

ณ วนัที� 1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

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

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

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ก, ข - 1,315,347,679 1,315,347,679

เงนิลงทุนระยะยาว สุทธิ ก, ข 125,841,155 (125,841,155) -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี สทุธิ ข 117,808,420 (117,808,420) -

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

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ ค - 220,290 220,290

หนี�ไม่หมุนเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี สุทธิ ข - 120,092,885 120,092,885

รวมหนี�สิน - 120,313,175 120,313,175

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

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

   - การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนผ่าน 

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

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

(ก) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื�อขายเป็นเงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

(ข) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทั �วไปเป็นเงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)
(ค) การจดัประเภทใหม่ตราสารอนุพนัธท์ี�มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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5.1 เครื�องมือทางการเงิน

การนํามาตรฐานเกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) มาถอืปฏบิตัิไม่มผีลกระทบต่อกําไรสะสมของบรษิัท ณ วนัที� 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของของบรษิทั ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี�

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ 

การวดัมูลค่า

เงินลงทุนใน

หลกัทรพัย์

เผื�อขาย

บาท

การวดัมูลค่าเงิน

ลงทุนในตราสารทุน

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

บาท

ผลกระทบ

ต่อส่วนของ

เจ้าของ

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ตามท��รายงานไว้เดิม) 448,000 - 448,000

การจัดประเภทใหม่ของตราสารทุนจากเงินลงทุนเผื�อขายซึ�งเคย
รวมแสดงในเงนิลงทุนระยะยาวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

    ดว้ย FVOCI ก (448,000) 448,000 -
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าใหม่ของเงินลงทุนทั �วไปซึ�งเคย
    รวมแสดงในเงนิลงทุนระยะยาวเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
  ดว้ย FVOCI ข - 1,189,506,524 1,189,506,524
ผลกระทบทางภาษี จากการวัดมูลค่ าสินทรัพย์ทางการเงิน

ที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI - (237,901,305) (237,901,305)

ผลกระทบรวม (448,000) 952,053,219 951,605,219

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 1 เมษายน พ.ศ. 2563  

   จากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบติั - 952,053,219 952,053,219
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (วนัที�ถอืปฏบิตัเิป็นครั �งแรก) ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที�ใชจ้ดัการสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิ

และจดัประเภทรายการเครื�องมอืทางการเงนิใหม่ตาม TFRS 9 ดงันี�

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนระยะยาว มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรขาดทุน

เงินลงทุน เงินลงทุน ผ่านกาํไรขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น

เผื�อขาย ทั �วไป (FVPL) (FVOCI)

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

(ตามที�รายงานไว้เดิม) 3,940,000 121,901,155 1,703,420 -

การจดัประเภทใหม่ของตราสารทุนจากเงนิลงทุน 

เผื�อขายและเงนิลงทุนทั �วไปเป็นเงนิลงทุน 

ที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ก, ข (3,940,000) (121,901,155) - 125,841,155

การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ ค - - 220,290 -

การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - - - 1,189,506,524

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563  

   จากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบติั - - 1,923,710 1,315,347,679

หนี�สินทางการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  

(ตามที�รายงานไว้เดิม) - - - -

การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ ค - - 220,290 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563  

   จากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบติั - - 220,290 -

(ก) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื�อขายเป็นเงนิลงทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัได้เลือกแสดงการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น เนื�องจากมีกลยุทธ์ในการลงทุนระยะยาว ดังนั �นบริษัทได้จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวซึ�งมีมูลค่า
ยุติธรรม จํานวน 3,940,000 บาท จากเงนิลงทุนเผื�อขายซึ�งได้เคยแสดงรวมในเงนิลงทุนระยะยาวเป็นเงนิลงทุนที�วดัมูลค่าด้วย 

FVOCI และโอนกําไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าวสุทธจิากภาษีจํานวน 448,000 บาท จากองค์ประกอบอื�นของส่วน

ของเจา้ของ - การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื�อขายไปยงัองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ - การวดัมลูค่าเงนิลงทุนใน
ตราสารทุนผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

23

(ข) การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทั �วไปเป็นเงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนซึ�งแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าซึ�งได้

เคยแสดงรวมในเงนิลงทุนระยะยาว จํานวน 121,901,155 บาท เป็นเงนิลงทุนที�วดัมูลค่าด้วย FVOCI และรบัรู้มูลค่ายุติธรรมของ

เงนิลงทุนจํานวน 1,189,506,524 บาท และผลกระทบต่อหนี�สนิภาษีเงนิไดจ้ากการวดัมูลค่าใหม่จํานวน 237,901,305 บาท ใน
สาํรองมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย FVOCI ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เนื�องจากบรษิทัตั �งใจจะถอืเงนิลงทุน
ดงักล่าวในระยะยาว  

(ค) การจดัประเภทใหม่ตราสารอนุพนัธท์ี�มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทจัดประเภทสินทรพัย์และหนี�สินอนุพันธ์ที�มูลค่ายุติธรรมจํานวน 1,923,710 บาท และ 
220,290 บาท ตามลําดบั 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กําไรจากมูลค่ายุตธิรรมจํานวน 1,318,390 บาท รบัรูอ้ยู่ในรายไดอ้ื�น - กําไรขาดทุน
จากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธ ิในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

(ง) การจดัประเภทของเครื�องมอืทางการเงนิจากการนํา TFRS 9 มาถอืปฏบิตั ิ 

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (วนัที�ถือปฏิบัติ TFRS 9 เป็นครั �งแรก) การวดัมูลค่าและมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์และ
หนี�สนิทางการเงนิสามารถสรุปไดด้งันี� 

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

ตามท��รายงานไว้เดิม 

(ตาม TAS 105 และ 

TASอ��นท��เก��ยวข้อง)

ตามท��

ปรบัปรงุใหม่ 

(ตาม TFRS 9)

ตามท��

รายงานไว้เดิม

บาท

ตามท��

ปรบัปรงุใหม่

บาท

ผลต่าง

บาท

สินทรพัยท์างการเงิน 

   - หมุนเวยีน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 3,177,436,049 3,177,436,049 -
เงนิลงทุนระยะสั �น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,166,000,000 1,166,000,000 -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สุทธ ิ ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 2,466,759,543 2,466,759,543 -
เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงานที�ถงึกําหนด

รบัชําระภายในหนึ�งปี ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 31,764,870 31,764,870 -
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ FVPL FVPL 1,703,420 1,923,710 220,290

สินทรพัยท์างการเงิน 

   - ไม่หมนุเวียน  

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงาน ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 12,805,720 12,805,720 -

เงนิลงทุนเผื�อขาย เผื�อขาย FVOCI 3,940,000 3,940,000 -
เงนิลงทุนระยะยาวอื�น ราคาทุนหกัการดอ้ยคา่ FVOCI 121,901,155 1,311,407,679 1,189,506,524

หน�� สินทางการเงิน 

   - หมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 1,879,832,670 1,879,832,670 -
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 371,259,536 371,259,536 -

หนี�สนิอนุพนัธ์ FVPL FVPL - 220,290 220,290
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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(จ) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

บรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิที�เขา้เงื�อนไขที�ตอ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ดงันี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

 เงนิลงทุนระยะสั �น

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 

บริษัทได้ปรบัวิธีในการคํานวณและพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินให้เป็นไปตาม TFRS 9  
ทั �งนี�ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวไม่เป็นจํานวนเงนิที�มสีาระสาํคญั

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื �น

บรษิัทได้ปฏิบตัิตามวธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอด

อายุของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงดา้นเครดติที�มลีกัษณะร่วมกนั

และตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ ผูบ้รหิารใชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นพจิารณาจากลกัษณะการ
จ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที�อาจมผีลกระทบต่อ
การจ่ายชาํระของลูกหนี�

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าค่าเผื�อผลขาดทุนของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นที�เพิ�มขึ�นตาม TFRS 9
ไม่เป็นจํานวนเงนิที�มสีาระสาํคญั

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�นเพิ�มขึ�น

ทั �งนี� สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงระหว่างวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

บรษิัทเลือกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถือ
ปฏิบัติ โดยเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการพิจารณารบัรู้

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ซึ�งบรษิัทเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคํานวณ โดย

ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรบัลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นไม่เป็นจํานวนเงนิที�มสีาระสําคญั วดัมูลค่าโดยใช้
ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ค่าเผื�อผลขาดทุนของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น มรีายละเอยีดในหมายเหตุ 13 

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 
12 เดือนข้างหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ได้มีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเครดติที�มีนัยสําคญั และรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุลูกหนี�สําหรบัลูกหนี�ที�มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนัียสาํคญั

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าค่าเผื�อผลขาดทุนของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานที�เพิ�มขึ�นตาม TFRS 9 ไม่
เป็นจํานวนเงนิที�มสีาระสาํคญั

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนจากเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานเพิ�มขึ�น
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
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6 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี�

6.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

(1) บรษิทัร่วม 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการที�บรษิัทมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

(2) การร่วมการงาน 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกันหรอืการร่วมค้า โดยขึ�นอยู่กับสิทธิและภาระ

ผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั �นมากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การร่วมคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื�อกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุนในการร่วมค้า

รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

(3) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

บรษิทัรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่ายซื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

บรษิทัจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนตามสดัส่วนที�ผูล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทใน 

บรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �นซึ�งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื�น บริษัทจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่าส่วนได้เสียใน

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น เวน้แต่บรษิทัมภีาระผูกพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื�อชาํระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้

(4) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี

กําไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�บรษิทัมสี่วนไดเ้สยี

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �น

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน
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6.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด
รายการ หรอืวนัที�ตรีาคาหากรายการนั �นถูกวดัมลูค่าใหม่

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรือจ่ายชําระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลง

ค่าสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรูกํ้าไรหรอื
ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �น

จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

(ค) บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัร่วมและการร่วมค้า (ที�มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที�มภีาวะเงนิ

เฟ้อรุนแรง) ซึ�งมสีกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้

นําเสนองบการเงนิดงันี�

- สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

- ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม เงนิลงทุน
ระยะสั �นอื�นที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัที�ไดม้า

6.4 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถึงจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะต้องชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกตธุิรกจิ ซึ�งลูกหนี�โดยส่วนใหญ่
จะมรีะยะเวลาสนิเชื�อ 30 ถงึ 60 วนั ดงันั �นลูกหนี�การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน

บรษิัทรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจํานวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที�เป็น
รายการที�มีองค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที�มีนัยสําคญั บริษัทจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ�งตอบแทน และจะวดัมูลค่า 

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเนื�องจากบรษิทัตั �งใจที�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.6 (ฉ) 
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6.5 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยเคลื�อนที� ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ

หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�น

ทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิคา้นั �นอยู่ในสภาพและสถานที�ปัจจุบนั

6.6 สินทรพัยท์างการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

ก) การจดัประเภท 

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมลูค่า

โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบรหิารสินทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่าเข้า

เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่ ดงันี�

 รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

 รายการที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

บริษัทจะสามารถจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี�ใหม่ก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สนิทรพัยเ์ท่านั �น

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน บรษิัทสามารถเลอืก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได)้ ที�จะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน

ณ วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านั �น 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืได้มาหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ บรษิัทจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็นวนัที�

บรษิัทเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัย์นั �น  โดยบรษิัทจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื�อสทิธใินการไดร้บั

กระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นั �นสิ�นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและบรษิัทได้โอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกบั

การเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

ค) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก บรษิทัวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมบวกตน้ทุนการทํารายการซึ�ง

เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ�งสนิทรพัย์นั �น สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL บรษิทัจะรบัรูต้้นทุน

การทํารายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

บรษิทัจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไข

ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่
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ง) ตราสารหนี�

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทในการจดัการสินทรพัย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�บรษิัทถือไว้เพื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบด้วย

เงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิและแสดงในรายการรายได้อื�น - ดอกเบี�ยรบั กําไรหรอืขาดทุนที�เกิดขึ�น

จากการตัดรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�นพร้อมกับกําไร/

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

 มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิที�บรษิทัถอืไวเ้พื�อ ก) รบัชาํระกระแส

เงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าดว้ย FVOCI  และรบัรู้

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ยกเวน้ 1) รายการขาดทุน/กําไร

จากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี�ยที�คํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริง และ 3) กําไรขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี�ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อบรษิัทตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที�

รบัรูส้ะสมไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/

(ขาดทุน)อื�น รายไดด้อกเบี�ยจะแสดงในรายการรายไดอ้ื�น - ดอกเบี�ยรบั รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - บรษิทัจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อื�นในรอบระยะเวลาที�เกดิรายการ

จ) ตราสารทุน 

บรษิทัวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีที�บรษิทัเลอืกรบัรูกํ้าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรมในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) บรษิทัจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอืขาดทุนเมื�อมกีารตดั

รายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ท ั �งนี� เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอื

ขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น - เงนิปันผลรบั เมื�อบรษิทัมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร/ขาดทุนอื�น

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม

ฉ) การดอ้ยค่า 

ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทใช้วธิีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารด้อยค่า

ของลูกหนี�การค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่วนัที�บรษิัทเริ�มรบัรู ้

ลูกหนี�การคา้ 
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ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผู้บริหารได้จดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี
ลกัษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจาก

ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งข้อมูลและปัจจยัในอนาคต
ที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี�

สําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ FVOCI บรษิัทใช้วิธีการทั �วไป (General

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุน
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอย่างมี

นัยสาํคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

บรษิทัประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีารเพิ�มขึ�น

อย่างมนัียสําคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกิดขึ�น 
ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก) 

บรษิทัพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ

กบัประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที�รบัรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้าน
เครดติถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก) โดย

จํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสดซึ�งบรษิัท
คาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 

บรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี�

 จํานวนเงนิที�ตาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น

 มลูค่าเงนิตามเวลา 

 ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ไดส้รุปไวใ้นหมายเหตุ 5.1 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

เงนิลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน

เงนิลงทุนอื�นนอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า รบัรูมู้ลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ�งตอบแทนที�ใหไ้ปเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงนิลงทุนนั �นรวมทั �งค่าใชจ่้ายทางตรงอื�น ๆ 

เงนิลงทุนเผื �อขาย

เงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุน

เผื�อขายรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเมื�อมกีารจําหน่ายเงนิลงทุนเผื�อขายนั �นออกไป
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คณะกรรมการตรวจสอบ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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เงนิลงทุนที �จะถอืไวจ้นครบกําหนด

เงนิลงทุนที�จะถอืไวจ้นครบกําหนดวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิหกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงนิลงทุนทั �วไป

เงนิลงทุนทั �วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

การจําหน่ายเงนิลงทุน 

ในการจําหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจากการจําหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนั �นรวมถงึผล
สะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที�รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของจะบันทึกรวมอยู่ใน 

งบกําไรขาดทุน กรณีที�จําหน่ายเงนิลงทุนที�ถอืไวใ้นตราสารหนี�หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีอง
เงนิลงทุนที�จําหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

6.7 ท��ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน

เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้

ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อายุการใช้งาน (ปี)

อาคารและสิ�งปลูกสรา้งอื�น ๆ 10 - 40
ส่วนปรบัปรุงที�ดนิและอาคาร 5 - 15
เครื�องจกัร อุปกรณ์ และเครื�องมอืเครื�องใชใ้นโรงงาน 5 - 15

แม่พมิพ์ 4
ยานพาหนะ 5

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �ง และอุปกรณ์สํานักงาน 3 - 5

บริษัทได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมาะสมทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลา

รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทียบสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รบัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื�น - สุทธิ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน
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และฐานะทางการเงิน
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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6.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การซื�อสิทธิบตัรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบนัทกึด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี ถงึ 10 ปี 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น

ต้นทุนการออกแบบผลิตภณัฑ์

รายจ่ายเพื�อการวจิยัรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น

ต้นทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมื�อบรษิัทสามารถวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งได้
อย่างน่าเชื�อถอื และมคีวามเป็นไปไดท้ั �งทางดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ ดา้นการคา้ และดา้นทรพัยากร และมคีวามสามารถและ

ความตั �งใจที�จะพฒันาใหเ้สรจ็สิ�นและนําสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนั �นมาใชง้านหรอืขาย  

ตน้ทุนการออกแบบผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป 

การทยอยตดัจําหน่ายรายจ่ายที�เกดิจากการออกแบบผลติภณัฑ์ที�บรษิทับนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยจ์ะเริ�มเมื�อสนิทรพัยนั์ �นเริ�มใชแ้บบ

ผลติภณัฑ์ในการผลติสนิคา้เพื�อการพาณิชย์ดว้ยวธิเีสน้ตรง ตลอดระยะเวลาที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนการออกแบบ

ผลติภณัฑนั์ �นแต่สงูสุดไม่เกนิ 4 ปี 

6.9 การด้อยค่าของสินทรพัย์

บรษิัทไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที�มอีายุการให้ประโยชน์ที�ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจําทุกปี

และเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น บรษิทัจะทดสอบการดอ้ยค่า

เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อมูลค่า

ตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่า

ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

เมื�อมเีหตุใหเ้ชื�อว่าสาเหตุที�ทําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป บรษิทัจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบัสนิทรพัย์อื�น ๆ

ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม
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6.10 สญัญาเช่า 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

สญัญาเช่า - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า

บรษิัทรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อบรษิัทสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สทิธิการใช้และหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�คงเหลืออยู่ บรษิัทคดิค่าเสื�อมราคาสนิทรพัย์

สทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า

บรษิัทปันส่วนสิ�งตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า

ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที�ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาที�เป็นการเช่าและ

ส่วนประกอบของสญัญาที�ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ�งบรษิัทเป็นผู้เช่า โดยบรษิัทเลือกที�จะไม่แยก

ส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที�เป็นการเช่าเท่านั �น

สนิทรพัย์และหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี�สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี�

 ค่าเช่าคงที� (รวมถงึการจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั
 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี 

 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�บรษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�บรษิทัคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี�สนิตามสญัญาเช่า หากบรษิัทมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

บรษิทัจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได ้บรษิัทจะคดิลด

ด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ�มของผู้เช่า ซึ�งก็คืออัตราที�สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรพัย์ที�มีมูลค่าใกล้เคียงกัน 

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอื

สญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สญัญาเช่า - กรณีที�บริษทัเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตาม

สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรู้เป็นรายได้ทางการเงนิ

โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่า

ทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

บรษิัทต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างองิ และรบัรู้

ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที�ให้เช่าไดร้วมอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษทัเป็นผู้เช่า

เงนิที�ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านั �น

การรบัรูเ้มื�อเริ�มแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�เช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจํานวน

เงนิที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงนิที�ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี�สนิและค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิเพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี�สนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึ

หกัจากค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�บริษทัเป็นผู้ให้เช่า

สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตาม

สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิ

โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่า

ทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
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6.11 หนี�สินทางการเงิน

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

ก) การจดัประเภท 

บริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื�องมือทางการเงินที�บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี�สินทางการเงินหรือตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�

 หากบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาที�จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นใหก้บักจิการอื�น โดยไม่สามารถ
ปฏิเสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มีกําหนดได้นั �น เครื�องมือทางการเงนินั �นจะจดัประเภทเป็น
หนี�สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริษัทเองด้วยจํานวน 

ตราสารทุนที�คงที� เพื�อแลกเปลี�ยนกบัจํานวนเงนิที�คงที�
 หากบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื�องมือ

ทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี�สนิหมุนเวยีนเมื�อบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชําระหนี�ออกไปอกีเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกบรษิทัต้องวดัมลูค่าหนี�สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิ
ทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา 

บรษิทัตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลกิไป หรอื

สิ�นสุดลงแลว้

หากบรษิทัมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ บรษิทัจะต้องพจิารณาว่ารายการดงักล่าว
เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ บรษิทัจะตอ้งรบัรูห้นี�สนิทางการเงนิใหม่ดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมูลค่าตามบญัชทีี�เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่าง
ในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน 

หากบรษิัทพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตดัรายการ บรษิัทจะปรบัปรุงมูลค่าของ
หนี�สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม (Original effective
interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน
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6.12 ภาษีเงินได้สาํหรบังวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 

งบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ  

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา

กฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึ�นอยู่กบัการตคีวาม บรษิทัจะตั �งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามบรษิทัจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�บรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบั
รายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�นภายในระยะเวลาที�

คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าบรษิัทจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนําจํานวน

ผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื�อบรษิทัมสีทิธติามกฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการ

ตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกี�ยวข้องกบัภาษีเงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนั

ซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
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6.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

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

ใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ข) โครงการสมทบเงนิ 

บรษิัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ (ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
พ.ศ. 2530) บรษิทัไม่มภีาระผูกพนัที�ตอ้งจ่ายชําระเพิ�มเตมิเมื�อไดจ่้ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนักงานเมื�อถงึกําหนดชาํระ

ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที�พนักงานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่

กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีที�ใหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

ซึ�งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

บรษิัทจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื�อ 1) บรษิัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ  
2) บรษิทัรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกํีาหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงั
รอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

6.14 ประมาณการหนี�สิน

บรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ�งการ

ชาํระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�

ตอ้งจ่ายได้

บริษัทจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน

การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย
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6.15 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน

ของเจา้ของ 

6.16 การรบัรู้รายได้

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�บรษิทัไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้และ
ใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

บรษิัทรบัรูร้ายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ�มซึ�งบรษิัทจะรบัรู้รายได้เมื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะได้รบัชําระเมื�อ
ส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

สําหรบัสญัญาที�มหีลายองค์ประกอบที�บรษิัทจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท บรษิัทต้องแยกเป็นแต่ละภาระ 

ที�ต้องปฏิบัติที�แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้องปฏิบัติตาม
สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บรษิัทจะรบัรูร้ายได้ของแต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัแิยก

ต่างหากจากกนัเมื�อบรษิทัไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแลว้ 

การขายสินค้า

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

ไม่มีภาระผูกพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ�นเมื�อสนิค้าได้ถูกส่งไปยงัสถานที�
ที�กําหนด ความเสี�ยงของการล้าสมยัและการสูญเสยีได้ถูกโอนไปยงัผู้ซื�อ และเมื�อผูข้ายได้ยอมรบัสนิค้าตามสญัญาขายแล้ว

ซึ�งภาระผกูพนัของบรษิทัสิ�นสุดลงหรอืบรษิทัมขีอ้บ่งชี�ว่าเกณฑ์ในการยอมรบัทั �งหมดเป็นที�น่าพอใจ

โดยปกติสินค้าจะขายพร้อมกบัให้ส่วนลดตามปรมิาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั �งหมดตลอดระยะเวลา 12 เดอืน รายได้จาก 

การขายนี�จะรบัรู้ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา หกัด้วยส่วนลดตามจํานวนที�ประมาณการไว้ ซึ�งคํานวณโดยใชว้ธิีมูลค่าที�คาดหวงั

จากข้อมูลในอดตี โดยบรษิัทจะรบัรู้รายได้ก็ต่อเมื�อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที�จะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยสําคญั 
หนี�สินที�ต้องชําระคืน (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) จะรบัรู้สําหรบัส่วนลดตามปริมาณที�คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับลูกค้าที�

เกี�ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที�มีนัยสําคัญ 
เนื�องจากการขายมรีะยะเวลาการชาํระเงนิภายใน 30 ถงึ 60 วนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิ ั �วไปในตลาด 

ภาระผูกพนัของบรษิทัในการซ่อมหรอืเปลี�ยนสนิคา้ที�ผดิปกตภิายใต้เงื�อนไขการรบัประกนัจะรบัรูเ้ป็นประมาณการหนี�สนิและ

ตน้ทุนขาย 

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

กําหนดเวลาในการชาํระเงนิ 

การให้บริการ

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เมื�อไดใ้หบ้รกิารแล้ว
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สิ�งตอบแทนท��จ่ายให้กบัลูกค้า

สิ�งตอบแทนที�จ่ายให้กบัลูกค้าหรอืจ่ายในนามของลูกคา้แก่บุคคลหรอืกิจการอื�น รวมถึงส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้
เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจ่ายสิ�งตอบแทนนั �นเป็นการจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก

องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน

บรษิัทคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ�งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิค้าหรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิของ

ลูกคา้จะไม่เกนิหนึ�งปี ดงันั �นบรษิทัไม่ไดป้รบัปรุงราคาของรายการดว้ยมลูค่าของเงนิ (Time value of money) 

รายได้อ��น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี�

- เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล

- รายไดด้อกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ

พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 
- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื�อมกีารขายเกดิขึ�นจรงิ

6.17 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุม

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

6.18 อนุพนัธแ์ละกิจการป้องกนัความเส��ยง

อนุพนัธท์ี�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงจะรบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น

บรษิทัแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธนั์ �น 
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7 การจดัการความเส��ยงทางการเงิน

7.1 ปัจจยัความเส��ยงทางการเงิน

บรษิทัมคีวามเสี�ยงทางการเงนิที�หลากหลายซึ�งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากตลาด (อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ และความ
เสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย) ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงของบรษิทัจงึ

มุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพื�อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิให้อยู่ในระดบัที�
ยอมรบัได ้บรษิทัจงึใชอ้นุพนัธเ์พื�อป้องกนัความเสี�ยงบางประการที�จะเกดิขึ�น

บรษิทัมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสี�ยง โดยนโยบายของบรษิทัรวมถงึนโยบายความเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อ และความเสี�ยง
ดา้นสภาพคล่อง ทั �งนี� หลกัการในการป้องกนัความเสี�ยงจะเป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพื�อสื�อสารและใช้

เป็นเครื�องมอืในการควบคุมส่วนงานบรหิารการเงนิในทุกกจิการของบรษิทั

หน่วยงานบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัขึ�นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของบรษิทั ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบายที�
เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ซึ�งแผนกการเงนิกลางของบรษิทัเป็นผูกํ้าหนด ประเมนิ และบรหิารความเสี�ยงดา้นการเงนิ โดยจะทํางานอย่าง
ใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิานของบรษิทั ส่วนคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม รวมถงึ

กําหนดนโยบายเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน การบรหิารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย
การบรหิารความเสี�ยงด้านสนิเชื�อ การเขา้ทําตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมอืทางการเงนิอื�น รวมทั �งการลงทุนในกรณีที�มสีภาพ

คล่องส่วนเกนิ 

7.1.1 ความเส��ยงจากตลาด 

ก) ความเส��ยงจากอตัราแลกเปล��ยน

เนื�องจากบรษิทัมกีารนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศและการส่งออกสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ จงึมคีวามเสี�ยง

จากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากสกุลเงนิเยนญี�ปุ่ นและเหรยีญสหรฐัอเมรกิา อนัเกี�ยวเนื�องมาจาก
รายการซื�อขายสนิค้าในสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิัทมแีนวทางบรหิารความเสี�ยงโดยพจิารณาการเข้าทําสญัญา
แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม บรษิัทเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื�อป้องการความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของรายการ 

ที�เป็นเงนิตราต่างประเทศทั �งหมดสุทธจิากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที�เป็นเงนิตราต่างประเทศนั �น ๆ 

เนื�องจากบริษัทไม่ได้มีการจัดทําเอกสารที�ระบุถึงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื�องมือที�ใช้ป้องกัน
ความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงและไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี�ยงและกลยุทธ์ที�

นํามาใชใ้นการจดัการกบัรายการที�มคีวามเสี�ยง อนุพนัธด์งักล่าวจงึไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

รายละเอยีดของอนุพนัธท์ี�เป็นเครื�องมอืทางการเงนิที�บรษิทัเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวด้า้นล่างและหมายเหตุ 15 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ความเสี �ยง

บรษิทัมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ซึ�งสรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันี�

31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ดอลลาห์

สหรฐั

บาท

ยูโร

บาท

เยน

บาท

ดอลลาห์

สหรฐั

บาท

ยูโร

บาท

เยน

บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า 
เงนิสด 212,861,504 - 967,917 83,362,591 - 892,474

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 212,867,443 - - 159,323,218 - -
สญัญาซื�อขายเงนิตรา
   ต่างประเทศล่วงหน้า 

- ซื�อเงนิตราต่างประเทศ - - - 63,490,000 - 8,535,000

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 414,322,001 1,951,064 45,255,478 461,416,069 2,242,928 69,666,165
สญัญาซื�อขายเงนิตรา
   ต่างประเทศล่วงหน้า 

- ซื�อเงนิตราต่างประเทศ - - 11,420,000 - - 9,144,000

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ดงัที�แสดงในตารางข้างต้น บรษิัทมีความเสี�ยงหลักจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนระหว่างเงนิบาท

เงนิเยนญี�ปุ่ น เงนิดอลลาห์สหรฐั และ เงนิยูโร ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอัตรา

แลกเปลี�ยนส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิในสกุลเงนิเยนญี�ปุ่ น และเงนิดอลลาหส์หรฐั

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ 

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 8)* 570,347 (12,296,421)
อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ ยูโร  

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 8)* (117,064) (179,434)

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ เยน  

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 8 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 9)* (2,636,139) (4,583,364)

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ 

   - ลดลงรอ้ยละ 5 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 8)* (570,347) 12,296,421

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ ยูโร 

   - ลดลง รอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 8)* 117,064 179,434

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ เยน 
   - ลดลงรอ้ยละ 8 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 9)* 2,636,139 4,583,364

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายไดแ้ละกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด 
บรษิทัมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิลงทุนระยะสั �น สนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่

ของบรษิัทมอีตัราดอกเบี�ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บรษิัทพจิารณาความ

เสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยไม่เป็นนัยสาํคญัเนื�องจากบรษิทัไม่ไดพ้ึ�งพงิรายไดด้อกเบี�ยรบัในการดําเนินธุรกจิ

7.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนระยะสั �นและความ

เสี�ยงดา้นเครดติแก่ลูกคา้และลูกหนี�คงคา้ง

ก) การบริหารความเสี�ยง

บรษิัทบรหิารความเสี�ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบันการเงนิ 

บรษิทัจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิที�ได้รบัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอิสระ

ในระดบั bbb เป็นอย่างน้อย  

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ บรษิทัจะยดึการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระ ในกรณี

ที�ไม่มกีารจดัอนัดบัไว ้บรษิทัจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิ

ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�น ๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื�อจากผลการประเมนิดงักล่าวซึ�งเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของคณะกรรมการบรษิัท ทั �งนี� ผู้บริหารในสายงานที�เกี�ยวข้องจะทําการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

บรษิัทมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภทที�ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า
จะเกดิขึ�น

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น
 เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 

แมว่้าบรษิทัจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสั �นซึ�งเขา้เงื�อนไขการพจิารณาการ

ดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 แต่บรษิทัพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที�ไม่มนัียสาํคญั

ลูกหนี�การคา้

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกดิขึ�นซึ�งคาํนวณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุลูกหนี�การคา้

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงดา้นเครดติที�มี

ลกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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บรษิทัจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การคา้เมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ขอ้บ่งชี�ที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื เช่น การไม่ยอม

ปฏิบัติตามแผนการชําระหนี�หรือทยอยชําระหนี� ไม่มีการชําระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้เป็น

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้จะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธใินกําไรจากการดําเนินงาน 
การได้รบัชําระหนี�คนืจากจํานวนที�ได้ตัดจําหน่ายไปจะถูกบนัทึกกลบัรายการในรายการเดยีวกนักบัที�ได้บนัทึก
ผลขาดทุนไป 

นโยบายการบญัชสีาํหรบัการพจิารณาค่าเผื �อหนี�สงสยัจะสญูสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดพ้จิารณารบัรูค่้าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูของลูกหนี�การคา้เมื�อมขีอ้
บ่งชี�ว่ามกีารผลขาดทุนที�เกดิขึ�น เช่น การที�ไม่สามารถเรยีกใหช้าํระหนี�ได ้โดยที�ไม่ไดม้กีารพจิารณาถงึความเสี�ยง

ดา้นเครดติที�ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ หรอืมกีารค้างชําระไม่เกนิ 1 ปีเป็นต้น ดงันั �นจํานวนผลขาดทุนด้านเครดติที�
คาดว่าจะเกดิขึ�นและผลขาดทุนจากหนี�สงสยัจะสญูจงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า

จะเกดิขึ�นใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ไดม้กีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มนัียสําคญั และรบัรู้

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุสําหรบัเงนิใหกู้้ยมืที�มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติที�มี

นัยสาํคญั 

รายละเอยีดของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 16 

7.1.3 ความเส��ยงด้านสภาพคล่อง

การจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจํานวนเงินสดและหลักทรพัย์ที�อยู่ในความต้องการ

ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชาํระภาระผกูพนั
เมื�อถงึกําหนด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีบรษิทัมเีงนิฝากธนาคารที�สามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจํีานวน 2,663,330,410 บาท 
(พ.ศ. 2563 : 3,177,436,049 บาท)เพื�อวตัถุประสงค์ในการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทั จากลกัษณะของการดําเนิน

ธุรกิจของบรษิัทซึ�งเป็นธุรกิจที�มีความยืดหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของบริษัท 
ไดค้งไวซ้ึ�งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึ�งวงเงนิสนิเชื�อที�เพยีงพอ

ผู้บรหิารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของบรษิัทอย่างสมํ�าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 
(จากวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี� บรษิัทยงัได้ทําการ
ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที�มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตาม

ขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงนิ
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ก) วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เห็นถึงหนี�สินทางการเงินที�จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา 
ซึ�งแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลอืที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืน 
จะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งเนื�องการการคดิลดไม่มนัียสาํคญั  

ทั �งนี�  กลุ่มสัญญาอนุพันธ์ซึ�งมีมูลค่ายุติธรรมติดลบนั �น ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าว

ที�จํานวน 239,190 บาท (พ.ศ. 2563 : 220,290 บาท) ซึ�งแสดงรวมอยู่ภายใตร้ายการที�ครบกําหนด ณ ปัจจุบนั 
เนื�องจากวนัครบกําหนดตามสญัญานั �นอ้างอิงตามระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการดงักล่าว บรษิัท

บรหิารสญัญาอนุพนัธเ์หล่านี�จากพจิารณาวนัครบกําหนดตามสญัญา

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

ณ ปัจจบุนั

บาท

ภายใน 

1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 

5 ปี

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชี

(สินทรพัย)์/

หนี�สิน

บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 1,467,093,728 - - - 1,467,093,728 1,467,093,728

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 346,716,922 - - - 346,716,922 346,716,922

รวมหนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ์ 1,813,810,650 - - - 1,813,810,650 1,813,810,650

สญัญาอนุพนัธ์ 

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 239,190 - - - 239,190 239,190

รวมหนี�สินอนุพนัธ์ 239,190 - - - 239,190 239,190

รวม 1,814,049,840 - - - 1,814,049,840 1,814,049,840

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ณ ปัจจบุนั

บาท

ภายใน 

1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 5

ปี

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชี

(สินทรพัย)์/

หนี�สิน

บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 1,879,832,670 - - - 1,879,832,670 1,879,832,670

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 371,259,536 - - - 371,259,536 371,259,536

รวมหนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ์ 2,251,092,206 - - - 2,251,092,206 2,251,092,206

สญัญาอนุพนัธ์ 

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 220,290 - - - 220,290 220,290

รวมหนี�สินอนุพนัธ์ 220,290 - - - 220,290 220,290

รวม 2,251,312,496 - - - 2,251,312,496 2,251,312,496
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

7.2.1 การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 รกัษาไวซ้ึ�งการดําเนินงานต่อเนื�องและเพื�อที�จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ให้แก่ผู้มี
ส่วนไดเ้สยีอื�น ๆ และ 

 รกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน

ในการที�จะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น บรษิทัอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

8 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีที�มลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ��น

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวมราคา

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที �วดัดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื �น

   เงนิลงทุนในตราสารทุน - 1,336,747,660 - 1,336,747,660 1,336,747,660

- 1,336,747,660 - 1,336,747,660 1,336,747,660

หนี�สนิทางการเงนิที �วดัดว้ย
   มลูค่ายุตธิรรม
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

- สญัญาซื�อขายเงนิตรา
          ต่างประเทศล่วงหน้า 239,190 - - 239,190 239,190

239,190 - - 239,190 239,190
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ��น

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

รวมราคา

ตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที �วดัดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื �น

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

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 

- สญัญาซื��ขายเงนิตรา
          ต่างประเทศล่วงหน้า 1,923,710 - - 1,923,710 1,923,710

1,923,710 1,315,347,679 - 1,317,271,389 1,317,271,389

หนี�สนิทางการเงนิที �วดัดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรม
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 

- สญัญาซื��ขายเงนิตรา

          ต่างประเทศล่วงหน้า 220,290 - - 220,290 220,290

220,290 - - 220,290 220,290
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าและเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชั �นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี�

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาปิด ที�อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใช้ขอ้มูลที�สามารถสงัเกตได้
อย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตได้

ในตลาด 

การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 6.6 และ

หมายเหตุ 6.11 

บรษิทัไม่มรีายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวมมูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดั

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้

- สญัญาแลกเปลี�ยน

เงนิตราต่างประเทศ - - - 1,923,710 - - - 1,923,710 - 1,923,710

สินทรพัยท์างการเงินที�วดั

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ��น

เงนิลงทุนในตราสารทุน  111,530,569 60,599,219 - - 1,225,217,091 1,254,748,460 1,336,747,660 1,315,347,679 1,336,747,660 1,315,347,679

รวมสินทรพัย์ 111,530,569 60,599,219 - 1,923,710 1,225,217,091 1,254,748,460 1,336,747,660 1,317,271,389 1,336,747,660 1,317,271,389

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดั

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ 
- สญัญาแลกเปลี�ยน

เงนิตราต่างประเทศ - - 239,190 220,290 - - 239,190 220,290 239,190 220,290

รวมหนี�สิน - - 239,190 220,290 - - 239,190 220,290 239,190 220,290
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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บรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งมาจากขอ้มูล

ที�ไม่ไดส้งัเกตไดใ้นตลาด (ขอ้มลูระดบัที� 3) โดยผูบ้รหิารไดท้ําการปรบัปรุงเพื�อใหส้ะทอ้นความเสี�ยงและลกัษณะของตราสารทุน

ตารางต่อไปนี�แสดงการเปลี�ยนแปลงของขอ้มลูระดบั 3 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุน

ท��ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 31 มีนาคม 2563 (ราคาตามบญัชี) 113,107,440

การวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

  ตาม TFRS 9 เป็นครั �งแรก 1,141,641,020

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 1 เมษายน 2563 1,254,748,460

กําไร/ขาดทุนซึ�งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (29,531,369)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 31 มีนาคม 2564 1,225,217,091

ตารางต่อไปนี�แสดง สรุปข้อมูลเชงิปรมิาณของข้อมูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้ที�มสีาระสําคญัที�ใช้ในการจดัมูลค่ายุติธรรมที�เป็นข้อมูล

ระดบั 3 

มูลค่ายุติธรรม ช่วงของข้อมูล 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

1 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ข้อมูลท��ไม่สามารถ 31 มีนาคม 1 เมษายน

บาท บาท สงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่

ในความตอ้งการของตลาด 1,225,217,091 1,254,748,460

ปัจจยัการขาดสภาพคล่อง 

(Discount for Lack of

Marketability : DLOM)

รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15

ตารางต่อไปนี�แสดง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม

การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลท��ไม่สามารถ

การเพิ�มข��นของ

สมมุติฐาน

การลดลงของ

สมมุติฐาน

สงัเกตได้ การเคลื�อนไหว พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่

ในความตอ้งการของตลาด

ปัจจยัการขาดสภาพคล่อง 

(Discount for Lack of

Marketability : DLOM)

รอ้ยละ 1.00 ลดลง รอ้ยละ 1.18 เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 1.18

ขั �นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การประชุมระหว่างผู้อํานวยการสายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเกี�ยวกับ

กระบวนการประเมนิและผลลพัธ์จะจดัขึ�นอย่างน้อยทุกไตรมาส

ข้อมูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้ที�มีสาระสําคญัของลําดบัชั �นของมูลค่ายุติธรรมที� 3 คอืปัจจยัการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of 

Marketability : DLOM) ประมาณโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการประเมินมูลค่า (International Valuation standards) โดยบริษัทได้ใช้ค่า

กลางของช่วงขอ้มลูดงักล่าว 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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9 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ

ปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั �น

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและตราสารอนุพนัธ์

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ ซึ�งไม่มกีารซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 

บริษัทใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั �งข้อสมมติฐานซึ�งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที�มีอยู่ ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 8 

ข) ค่าเผ��อสินค้าเส��อมสภาพและล้าสมยั

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมัย เพื�อให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการ

ประมาณการนั �นจะพจิารณาจากอายุของสนิคา้คงเหลือ แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกจิ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อ
สนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั

ค) อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์สําหรบัอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัท โดยฝ่าย

บรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใหป้ระโยชน์มคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดั

จําหน่ายสนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้

เมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เปลี�ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารจากเดมิ 30 ปี เป็น 40 ปี และ
ส่วนปรบัปรุงอาคารจากเดมิ 10 ปี เป็น 15 ปี เนื�องจากผู้บรหิารได้พจิารณาทบทวนอายุการการให้ประโยชน์เพื�อให้สอดคล้องกบั
การใช้งานในปัจจุบนั การเปลี�ยนแปลงประมาณการดงักล่าวเป็นผลให้ค่าเสื�อมราคาของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารสําหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ลดลงจํานวน 24.43 ลา้นบาท 

ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุขึ�นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานที�ใชแ้ละผลกระทบ

จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุ 23

จ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา
การขาดทุนที�คาดว่าจะเกิด บรษิัทใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี� และพิจารณาเลือกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

คํานวณการด้อยค่าบนพื�นฐานของข้อมูลในอดีตของบรษิัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกิดขึ�น รวมทั �งการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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10 ข้อมูลการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์ของบรษิัทซึ�งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ไดพ้จิารณาผลประกอบการของบรษิทัตามกลุ่มของ
ผลติภณัฑ์

ส่วนงานธรุกิจ

บรษิัทดําเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ์ และการออกแบบผลติภณัฑ์ ผูม้อีํานาจตดัสนิใจ

สงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัที�นําเสนอในงบการเงนินี�

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 รายได้จากการขายและบรกิารทั �งหมดมีจงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time)

รายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดต้ามกลุ่มผลติภณัฑด์งันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 11,124,981,270 14,347,501,637
แม่พมิพแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ์ 602,627,636 802,587,917

11,727,608,906 15,150,089,554

ลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมรีายการกบับรษิทัเป็นสดัส่วนเท่ากบัหรอืมากกว่า

รอ้ยละ 10 ของรายไดท้ั �งหมดของบรษิทัเป็นจํานวน 3 กลุ่มกจิการ ดงันี� (พ.ศ. 2563 : 3 กลุ่มกจิการ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท

กลุ่มที� 1 4,421 6,216
กลุ่มที� 2 2,977 4,142

กลุ่มที� 3 1,350 1,692

ทั �งนี� ลูกคา้ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัถอืเป็นลูกคา้รายเดยีวกนัและรวมเรยีกว่ากลุ่มกจิการ 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

เงนิสดและเชค็ที�ยงัไม่นําฝาก 837,937 1,303,566

เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 98,561,275 149,687,789

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ 215,931,198 86,444,694

เงนิฝากธนาคารประเภทประจําไม่เกนิ 3 เดอืน 2,348,000,000 2,940,000,000

2,663,330,410 3,177,436,049

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์และประเภทประจําไม่เกิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.01

ถงึรอ้ยละ 0.35 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 0.80 ต่อปี) 

12 เงินลงทุนระยะสั �น

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนระยะสั �นที�ถือไว้จนครบกําหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภท 
เงนิฝากประจํา ที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน (พ.ศ. 2563 : เงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภท

เงนิฝากประจํา ที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน) 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดในระหว่างปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 1,166,000,000 3,625,000,000

ลงทุนเพิ�มระหว่างปี 3,789,000,000 2,347,000,000

ไถ่ถอนระหว่างปี (2,697,000,000) (4,806,000,000)

ราคาตามบญัชปีลายปี 2,258,000,000 1,166,000,000

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.21 ถงึรอ้ยละ 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : 

อตัรารอ้ยละ 1.43 ถงึรอ้ยละ 1.63 ต่อปี) 



65

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ��น สุทธิ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สุทธ ิณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,119,220,891 2,223,826,925
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 
       (พ.ศ. 2563 : ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูตาม TAS 101) (20,446,001) (20,446,001)

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น สุทธิ 2,098,774,890 2,203,380,924
ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 32) 335,620,930 225,126,816
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 56,389,044 57,471,577

รายไดค้า้งรบั สุทธิ 7,839,885 13,165,956
ภาษมีลูค่าเพิ�มคา้งรบั 14,976,949 95,763,631

ลูกหนี�อื�น 36,646,413 38,251,803

2,550,248,111 2,633,160,707

การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า

ค่าเผื�อผลขาดทุนของลูกหนี�การคา้ มรีายละเอยีดดงันี�

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้
- ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,189,876,473 13,504,451 - - 20,446,001 2,223,826,925
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 218,487,515 6,639,301 - - - 225,126,816

ค่าเผื�อผลขาดทุน - - - - (20,446,001) (20,446,001)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้

- ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,095,505,182 3,241,708 28,000 - 20,446,001 2,119,220,891
- ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 331,840,061 3,780,869 - - - 335,620,930

ค่าเผื�อผลขาดทุน - - - - (20,446,001) (20,446,001)



66

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลูกหนี�สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม มดีงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ณ วนัท�� 1 เมษายน - คาํนวณตาม TAS 101 20,446,001 20,446,001

จํานวนที�ปรบัปรุงใหม่กบักําไรสะสมตน้ปี - -

ค่าเผื�อผลขาดทุน ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - คํานวณตาม  
   TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : คาํนวณตาม TAS 101) 20,446,001 20,446,001

รบัรูค่้าเผื�อผลขาดทุนเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี - -
ตดัจําหน่ายลูกหนี�ที�ไม่สามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหว่างปี - -

กลบัรายการค่าเผื�อผลขาดทุน - -

ณ วนัท�� 31 มีนาคม - คาํนวณตาม TFRS 9  

   (พ.ศ. 2563 : คาํนวณตาม TAS 101) 20,446,001 20,446,001

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นพจิารณาจากประวตัิการชําระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 60 เดอืน

ก่อนวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที�เกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทั �งนี� อตัราผลขาดทุน

ดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื�อให้สะท้อนถงึข้อมูลที�เป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค

ที�จะมีผลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของลูกค้า บรษิัทได้พิจารณาว่า อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นปัจจยั 

ที�เกี�ยวขอ้งมากที�สุด จงึไดป้รบัอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�ไดจ้ากประสบการณ์ในอดตีเพื�อใหส้ะทอ้นถงึการคาดการณ์การเปลี�ยนแปลง

จากปัจจยัเหล่านี� แต่อย่างไรกต็ามผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัลูกหนี�การคา้ไม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างเป็นสาระสําคญัจาก

การปรบัผลกระทบดงักล่าว 

14 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ 239,155,015 232,922,159

งานระหว่างทํา 84,138,194 516,955,061

สนิคา้สาํเรจ็รปู 88,634,062 78,278,295

สนิคา้ระหว่างทาง 66,911,189 117,913,208

478,838,460 946,068,723

หกั  ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั

   - งานระหว่างทํา - (1,559,056)

ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั

   - วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ (1,865,897) (1,525,185)

   - งานระหว่างทํา (185,171) (559,820)
   - สนิคา้สาํเรจ็รปู (107,829) (296,596)

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 476,679,563 942,128,066
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 9,951,852,793 12,339,311,542
(กลบัรายการ)ค่าเผื�อมลูค่าสุทธขิองสนิคา้คงเหลอืที�จะไดร้บัตํ�ากว่าราคาทุน (1,559,056) (3,506,944)

(กลบัรายการ)ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั (222,704) 1,981,107

บรษิทัไดข้ายสนิคา้คงเหลอืที�เคยปรบัลดมลูค่าในราคาทุนเดมิ ดงันั �นบรษิทัจงึกลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้คงเหลอืที�เคยรบัรูใ้นปีปัจจุบนั

15 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางเงนิ ดงัต่อไปนี�

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

เบด็เสรจ็อ��น

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย รวม

บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 2,663,330,410 2,663,330,410

เงนิลงทุนระยะสั �น - 2,258,000,000 2,258,000,000
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ - 2,471,042,233 2,471,042,233

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน - 63,118,708 63,118,708

เงนิลงทุนในตราสารทุน 1,336,747,660 - 1,336,747,660

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย รวม

บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 1,467,093,728 1,467,093,728

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 

- FVPL (ไม่ใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง) 239,190 - 239,190
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15.1 สินทรพัยท์างการเงินอ��นท��วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัย์ทางการเงินท��วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย (พ.ศ. 2563 : ราคาทุนตัด

จาํหน่าย/มูลค่ายุติธรรมตาม TAS 105)

บรษิทัไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื�อเขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ

 กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย

สินทรพัย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงนิลงทุนระยะสั �น ลูกหนี�การคา้ ลูกหนี�อื�น และเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน ซึ�งมรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปนี�

31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

หมาย

เหตุ

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวยีน

บาท

รวม

บาท

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวยีน

บาท

รวม

บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสด 11 2,663,330,410 - 2,663,330,410 3,177,436,049 - 3,177,436,049
เงนิลงทุนระยะสั �น 12 2,258,000,000 - 2,258,000,000 1,166,000,000 - 1,166,000,000

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 13 2,119,220,891 - 2,119,220,891 2,223,826,925 - 2,223,826,925

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 13 335,620,930 - 335,620,930 225,126,816 - 225,126,816

ลูกหนี�อื�น  13 36,646,413 - 36,646,413 38,251,803 - 38,251,803
เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงาน 16 44,380,610 18,738,098 63,118,708 31,764,870 12,805,720 44,570,590

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนที�

คาดว่าจะเกดิขึ�น
(31 มนีาคม พ.ศ. 

2563 : ค่าเผื�อ

การดอ้ยคา่)  13 (20,446,001) - (20,446,001) (20,446,001) - (20,446,001)

รวม 7,436,753,253 18,738,098 7,455,491,351 6,841,960,462 12,805,720 6,854,766,182

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินท��วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สําหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสั �นเนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่า
ตามบญัชจีงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

สําหรบัลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นส่วนที�หมุนเวยีน เนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมี

มลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน มลูค่ายุตธิรรมไม่ไดม้คีวามแตกต่างไปอย่างมสีาระสาํคญัจากมลูค่าตามบญัชี

ค) ค่าเผ��อผลขาดทุนท��คาดว่าจะเกิดข��น

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อผลขาดทุนและความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อของบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 7
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15.2 สินทรพัยท์างการเงินท��วดัมูลค่าด้วย FVOCI

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัย์ทางการเงินท��วดัมูลค่าด้วย FVOCI (31 มีนาคม พ.ศ. 2563 : ราคาทุนตัด

จาํหน่าย/มูลค่ายุติธรรม/ราคาทุนตาม TAS 105)

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ประกอบดว้ย 
 เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้ถือไว้เพื�อค้าและบริษัทเลือกใช้สิทธิในการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น ณ วนัรบัรูร้ายการเริ�มแรก

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

31 มีนาคม 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

และราคาทุน

บาท บาท

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในตราสารทุน  

ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน  

   (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : มลูค่ายุตธิรรมและราคาทุน)  111,530,569 12,733,715

ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : ราคาทุน) 1,225,217,091 113,107,440

รวม 1,336,747,660 125,841,155

ข) รายการท��รบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายการกําไร/(ขาดทุน)ที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีมดีงันี�

31 มีนาคม 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

กําไร/(ขาดทุน)ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 
   (พ.ศ. 2563 : จากเงนิลงทุนเผื�อขาย) 21,399,981 (3,540,000)

บรษิทัไม่มกีารซื�อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที�สาํคญัระหว่างปี
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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15.3 สินทรพัยท์างการเงินท��วดัมูลค่าด้วย FVPL

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วย FVPL (31 มีนาคม พ.ศ. 2563 : ราคาทุนตัดจําหน่าย/

มลูค่ายุตธิรรม/ราคาทุนตาม TAS 105) 

บรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยอ์นุพนัธแ์ละหนี�สนิอนุพนัธ ์เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการสนิทรพัย์อนุพนัธ์และหนี�สนิ

อนุพนัธ ์ขอ้มลูเกี�ยวกบัอนุพนัธไ์ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 7.1.1 

ข) รายการที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมจํานวน 1,318,390 บาท รบัรูอ้ยู่ในรายไดอ้ื�น -
กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธ ิในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทัไม่มกีารซื�อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที�สาํคญัระหว่างปี

16 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานในระหว่างปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ยอดคงเหลอืตน้ปี 44,570,590 76,798,244
ใหกู้้ยมืเพิ�มขึ�น 101,101,134 460,000
รบัชาํระคนืระหว่างปี (82,553,016) (32,687,654)

ยอดคงเหลอืปลายปี 63,118,708 44,570,590

เงนิใหกู้้ยมืแก่พนักงานมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.99 - 1.70  ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.70 ต่อปี) โดยมกํีาหนดจ่ายชําระคนืระหว่าง 1 เดอืน 
ถงึ 2 ปี (พ.ศ. 2563 : 2 เดอืน ถงึ 3 ปี) 

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี 44,380,610 31,764,870
ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่าหนึ�งปี 18,738,098 12,805,720

63,118,708 44,570,590

บรษิัทไม่มรีายการผลกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่พนักงานสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2563 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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17 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที�มสีาระสาํคญัต่อบรษิทัแสดงดงัต่อไปนี�

ช��อบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนของ 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตาม

วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บรษิทัร่วม: 

Vietnam Stanley ผลติชิ�นส่วน

   Electric Company Limited เวยีดนาม    ส่องสว่างยานยนต์ 20 20 1,710,120,028 1,597,062,806 54,044,189 54,044,189

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปสาํหรบับรษิทัร่วม 

ตารางต่อไปนี�แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบับรษิทัร่วมที�มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มูลทางการเงนิที�เปิดเผยเป็นจํานวน
ที�แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซึ�งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที�จําเป็นสําหรบัการปฏิบัติตามวธิีส่วนได้เสีย รวมถึง
การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกี�ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัร่วม

Vietnam Stanley Electric

Company Limited

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ผลการดําเนินโดยสรุป

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5,670,519,560 5,850,295,142

กําไรสุทธสิาํหรบัปี  1,164,738,864 1,545,537,912

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 94,579,667 89,963,357
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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Vietnam Stanley Electric

Company Limited

ณ วนัท�� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 7,486,438,903 6,810,521,242

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  1,871,756,264 1,904,622,360

หนี�สนิหมุนเวยีน 762,281,057 707,848,225

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 45,313,971 21,981,341

สนิทรพัยส์ุทธิ 8,550,600,139 7,985,314,036

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 20 20

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัร่วม (บาท) 1,710,120,028 1,597,062,806

Vietnam Stanley Electric Company Limited เป็นบรษิทัจํากดัและไม่มรีาคาเสนอซื�อขายในตลาด

18 เงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ที�มสีาระสาํคญัต่อบรษิทัแสดงดงัต่อไปนี�

ช��อบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนของ 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตาม

วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

การร่วมคา้ 

Lao Stanley ผลติชิ�นส่วน

Company Limited ลาว    ส่องสว่างยานยนต์ 50 50 23,267,369 23,397,220 3,132,500 3,132,500

บริษัทไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้าดังกล่าว
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปสาํหรบัการร่วมคา้ 

ตารางต่อไปนี�แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปสาํหรบัการร่วมคา้ที�มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ขอ้มูลทางการเงนิที�เปิดเผยเป็นจํานวน

ที�แสดงอยู่ในงบการเงนิของการร่วมค้า ซึ�งไดป้รบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที�จําเป็นสําหรบัการปฏิบตัติามวธิีส่วนได้เสยี รวมถงึการ

ปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกี�ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองบรษิทัและการร่วมคา้

Lao Stanley Company Limited

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ผลการดําเนินโดยสรุป
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 365,730,773 491,892,496

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 1,702,061 2,801,021

ภาษเีงนิได้ 5,243,469 5,981,296

กําไรสุทธสิาํหรบัปี 17,891,026 19,459,686

เงนิปันผลรบัจากการร่วมคา้ 6,593,638 7,770,886
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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Lao Stanley Company Limited

ณ วนัท�� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 65,785,591 60,235,612

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 33,478,616 33,418,513

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 99,264,207 93,654,125

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวม 12,060,736 17,191,655

หนี�สนิทางการเงนิหมุนเวยีน 
(ไม่รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น และประมาณการหนี�สนิ) - -

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 62,344,167 61,370,331

หนี�สนิหมุนเวยีนรวม 62,344,167 61,370,331

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 2,446,038 2,681,009

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนรวม 2,446,038 2,681,009

สนิทรพัยส์ุทธิ 46,534,738 46,794,440

การกระทบยอดไปยงัมลูค่าตามบญัชี
สนิทรพัยส์ุทธยิกมา     46,794,440 44,330,630
กําไรสาํหรบังวด 17,891,026 19,459,686
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (4,963,452) (1,454,104)

เงนิปันผลจ่าย (13,187,276) (15,541,772)

สนิทรพัยส์ุทธสิิ�นปี 46,534,738 46,794,440

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ (รอ้ยละ) 50 50

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ (บาท) 23,267,369 23,397,220

มลูค่าตามบญัชขีองการร่วมคา้ 23,267,369 23,397,220

Lao Stanley Company Limited เป็นบรษิทัจํากดัและไม่มรีาคาเสนอซื�อขายในตลาด
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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สินทรพัย์ตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�บรษิัทเป็นผู้ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกซึ�งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยแม่พิมพ์
มรีายละเอยีดดงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ราคาทุน 289,494,123 186,630,714

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (187,079,244) (159,451,982)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 102,414,879 27,178,732

รายได้ค่าเช่าจํานวน 29,115,464 บาท (พ.ศ. 2563 : 16,099,140 บาท) รวมแสดงในกําไรหรือขาดทุนในรายได้จากการขายและ 
การใหบ้รกิาร 

20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ระหว่างพฒันา รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

ราคาทุน 288,293,269 1,018,993,696 500,200,262 1,807,487,227
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (233,224,439) (599,505,486) - (832,729,925)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธิ 55,068,830 419,488,210 500,200,262 974,757,302
เพิ�มขึ�นระหว่างปี 39,220,700 - 319,207,315 358,428,015

โอนสนิทรพัย์ - 260,310,366 (260,310,366) -
ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 28) (17,625,067) (227,759,783) - (245,384,850)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 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  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (250,849,506) (718,040,572) - (968,890,078)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 76,664,463 452,038,793 559,097,211 1,087,800,467
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

64

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ระหว่างพฒันา รวม

บาท บาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธิ 76,664,463 452,038,793 559,097,211 1,087,800,467

เพิ�มขึ�นระหว่างปี 1,958,440 - 220,366,430 222,324,870

โอนสนิทรพัย์ - 359,336,574 (359,336,574) -

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 28) (21,666,609) (260,836,258) - (282,502,867)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 56,956,294 550,539,109 420,127,067 1,027,622,470

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 329,472,409 1,267,133,901 420,127,067 2,016,733,377

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (272,516,115) (716,594,792) - (989,110,907)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 56,956,294 550,539,109 420,127,067 1,027,622,470

ค่าตดัจําหน่ายที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ตน้ทุนขาย 282,464,017 245,384,850
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 38,850 -
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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21 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 27,163,383 20,053,563 27,163,383 20,053,563

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 117,804,006 121,820,357 117,804,006 121,820,357

144,967,389 141,873,920 144,967,389 141,873,920

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ที�จะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน (2,523) - (2,523) -

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ที�จะจ่ายชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน (617,209,370) (336,722,167) (281,967,228) (24,065,500)

(617,211,893) (336,722,167) (281,969,751) (24,065,500)

สินทรพัย(์หนี�สิน)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สุทธิ (472,244,504) (194,848,247) (137,002,362) 117,808,420

รายการเคลื�อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืตน้ปี (194,848,247) (170,451,435) 117,808,420 94,132,292

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครั �งแรก (หมายเหตุ 5) (237,901,305) - (237,901,305) -

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 29) (35,701,081) (27,052,520) (7,557,085) 17,168,116

เพิ�ม/(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (หมายเหตุ 29) (3,793,871) 2,655,708 (9,352,392) 6,508,012

ยอดคงเหลอืปลายปี (472,244,504) (194,848,247) (137,002,362) 117,808,420
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและ

การร่วมค้า

สินทรพัยท์าง

การเงินวดั

มูลค่าด้วย

      มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

      เบด็เสรจ็

อาคารและ

เคร��องจกัร รวม 

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน 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�บนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�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)

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครั �งแรก (หมายเหตุ 5) - (236,901,305) - (236,901,305)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน (28,143,996) - (16,722,950) (44,866,946)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 5,558,521 (4,279,996) - 1,278,525

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 (335,242,142) (241,293,301) (40,676,450) (617,211,893)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยท์าง

การเงินวดั

มูลค่าด้วย

      มูลค่า

ยุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

      เบด็เสรจ็

อาคารและ

เคร��องจกัร รวม

บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน 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)

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครั �งแรก (หมายเหตุ 5) (236,901,305) - (236,901,305)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุน - (16,722,950) (16,722,950)

รายการที�บนัทกึในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (4,279,996) - (4,279,996)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 (241,293,301) (40,676,450) (281,969,751)
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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22 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 221,403,575 264,656,450

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 34,096,640 30,465,209

ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 57,280,000 53,000,000

อื�น ๆ 33,936,707 23,137,877

346,716,922 371,259,536

23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน   

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดทา้ย

ของพนักงานก่อนที�จะเกษยีณอายุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 385,147,496 383,368,355

หนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 385,147,496 383,368,355

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน 54,350,572 127,457,579

การวดัมลูค่าใหม่ที�รบัรูใ้น(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (25,361,981) 29,000,059

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปีมดีงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

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

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 41,023,831 36,928,426

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,604,704 5,841,856
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 7,722,037 84,687,297

54,350,572 127,457,579

การวดัมลูค่าใหม่

ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ 16,561,942 9,543,004
ผล(กําไร)ขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (37,199,778) 26,876,451

ผลกําไรที�เกดิจากประสบการณ์ (4,724,145) (7,419,396)

(25,361,981) 29,000,059

ผลประโยชน์ที�จ่าย (27,209,450) (7,474,336)

ณ วนัที� 31 มนีาคม 385,147,496 383,368,355
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.65 รอ้ยละ 1.72
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 5.00

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 11.00 รอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 12.00

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท��กาํหนดไว้

การเปล��ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มข��นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (35,568,390) (37,390,263) 41,525,130 43,794,615
อตัราการเพิ�มขึ�น

   ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 41,622,010 43,507,924 (36,365,293) (37,933,918)
อตัราการหมุนเวยีน 

   พนักงาน 1.00 1.00 (37,081,795) (39,165,833) 27,686,309 30,098,672

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

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสมัพันธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ที�มตี่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบัการคํานวณหนี�สนิ
ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10.30 ปี (พ.ศ. 2563 : 11.27 ปี) 

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�ไม่มกีารคดิลดมดีงันี�

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

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 6,934,714 34,515,875 68,665,488 1,506,930,784 1,617,046,861

ณ วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 19,150,171 19,688,238 57,365,724 1,953,224,043 2,049,428,176
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 76,625,000 383,125,000 504,250,000 887,375,000

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั �งหมดมีจํานวน 76,625,000 หุ้น ซึ�งมมีูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 
หุน้ทั �งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว 

25 เงินปันผลจ่าย

ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุ้น

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�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ได้มีการจ่ายจริงจํานวน 632,155,425 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวนัที�
29 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 

ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุ้น
ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบรษิัทสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในอัตรา 8.25 บาทต่อหุ้น 

สําหรบัหุ้นจํานวน 76,625,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�นจํานวน 632,156,250 บาท โดยมหุีน้จํานวน 65,174 หุ้นซึ�งไม่มสีทิธิไดร้บั
เงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 537,685 บาท เนื�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์

บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ได้มีการจ่ายจริงจํานวน 631,618,565 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวนัที� 
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

26 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

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

27 รายได้อ��น - อ��น ๆ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดบิและของเสยีจากการผลติ 25,296,165 71,630,039
รายไดจ้ากภาษทีี�ไดร้บัคนืจากการส่งออก 11,768,166 7,590,808
รายไดค่้าสทิธิ 815,311 1,925,930

กําไรจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 3,337,941 10,124,263
อื�น ๆ  15,849,190 15,890,099

57,066,773 107,161,139
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา 422,461,099 175,389,032
วตัถุดบิและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 5,561,888,792 7,167,105,929

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน 1,367,462,710 1,641,260,419
ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 19) 1,273,476,614 1,199,995,115
ค่าตดัจําหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุ 20) 282,502,867 245,384,850

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 293,901,337 365,674,428
ค่าจา้งบุคคลภายนอกผลติสนิคา้ 62,622,108 108,586,222
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา 307,090,108 333,498,417

29 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั: 
   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักําไร 

      ทางภาษสีาํหรบัปี 199,316,321 421,213,905 199,316,321 421,213,905

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี

เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

      (หมายเหตุ 21) (9,165,865) (28,849,940) (9,165,865) (28,849,940)

เพิ�มในหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

      (หมายเหตุ 21) 44,866,946 55,902,460 16,722,950 11,681,824

รวมค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 235,017,402 448,266,425 206,873,406 404,045,789
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

72

ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของบรษิัทมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางทฤษฎีบญัชีคูณกบัอตัราภาษ ี

โดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กําไรก่อนภาษี 1,296,357,431 2,445,763,780 1,155,637,450 2,224,660,598

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 259,271,486 489,152,756 231,127,490 444,932,120

ผลกระทบ: 
รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (10,811,076) (16,081,147) (10,811,076) (16,081,147)

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 18,274,793 7,555,608 18,274,793 7,555,608

ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษไีดเ้พิ�มขึ�น (22,953,327) (8,004,300) (22,953,327) (8,004,300)

กําไรจากธุรกจิที�ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (8,764,474) (24,356,492) (8,764,474) (24,356,492)

ภาษเีงนิไดท้ี�บนัทกึ 235,017,402 448,266,425 206,873,406 404,045,789

อตัราภาษทีี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ย (รอ้ยละ) 18.13 18.33 17.90 18.16

การลดลงของภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ภาษีลด ภาษีลด

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

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั 
   ผลประโยชน์พนักงาน 25,361,981 (5,072,396) 20,289,585 (29,000,059) 5,800,012 (23,200,047)
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรม

  - สนิทรพัย์ทางการเงนิวดัมูลค่าดว้ย 
      มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน  
      เบด็เสรจ็ 21,399,981 (4,279,996) 17,119,985 - - -

- เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย - - - (3,540,000) 708,000 (2,832,000)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

   ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (27,792,610) 5,558,521 (22,234,089) 19,261,520 (3,852,304) 15,409,216

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสําหรบัปี 18,969,352 (3,793,871) 15,175,481 (13,278,539) 2,655,708 (10,622,831)

ภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั - -
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 

   (หมายเหตุ 21) (3,793,871) 2,655,708

(3,793,871) 2,655,708
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 25,361,981 (5,072,396) 20,289,585 (29,000,059) 5,800,012 (23,200,047)
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรม

  - สนิทรพัย์ทางการเงนิวดัมูลค่าดว้ย 

      มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน  
      เบด็เสรจ็ 21,399,981 (4,279,996) 17,119,985 - - -

- เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื�อขาย - - - (3,540,000) 708,000 (2,832,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี 46,761,962 (9,352,392) 37,409,570 (32,540,059) 6,508,012 (26,032,047)

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

   (หมายเหตุ 21) (9,352,392) 6,508,012

(9,352,392) 6,508,012

30 กาํไรต่อหุ้นขั �นพ��นฐาน

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกและชําระแล้ว

ในระหว่างปี 

งบการเงินท��แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กําไรสุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 1,061,340,029 1,997,497,355 948,764,044 1,820,614,809

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้) 76,625,000 76,625,000 76,625,000 76,625,000
กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 13.85 26.07 12.38 23.76

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที�นําเสนอรายงาน ดงันั �นจงึไม่มกีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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31 การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รบับัตรส่งเสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักิจการผลิตและซ่อมแม่พิมพ์และกิจการผลิต 
โคมไฟสําหรบัรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล บรษิทัจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบั
กําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั �น

ในฐานะที�เป็นบรษิทัที�ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนเพื�อการอุตสาหกรรม บรษิทัต้องปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดต่าง ๆ ตามที�ระบุ
ไวใ้นบตัรส่งเสรมิการลงทุน 

พ.ศ. 2564 

กิจการท��ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการท��ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายส่งออก 45,355,901 3,983,537,268 4,028,893,169
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 536,513,364 7,162,202,373 7,698,715,737

581,869,265 11,145,739,641 11,727,608,906

พ.ศ. 2563 

กิจการท��ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการท��ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายส่งออก 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

32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท��เก��ยวข้องกนั

บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกนักับบรษิัท หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที�มอีํานาจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อมหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัทที�ทําหน้าที�ถือหุ้น บรษิัทย่อยและกิจการที�เป็นบรษิัทย่อย

ในเครอืเดียวกนั นอกจากนี� บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัรวมความถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ�งถือหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ตลอดทั �งสมาชกิ

ในครอบครวัที�ใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่าวซึ�งมอีํานาจชกัจูงหรอือาจถูกชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าวและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

เหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับรษิัทแต่ละรายการ บรษิัทคํานึงถงึเนื�อหาของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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บรษิทัมรีายการคา้ที�มสีาระสําคญักบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบรษิทั สแตนเลย์ อีเลก็ทรคิ จํากดั ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น โดยถอืหุ้น

ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 35.66 และกลุ่มผูถ้ือหุน้บุคคลซึ�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั โดยถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 29.57 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จํากดั และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการซื�อจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นการซื�อวตัถุดบิซึ�งมลีกัษณะเฉพาะหรอืเป็นสนิค้าที�ผลิตจากแหล่งผลิตเดยีวกนัในปรมิาณมาก
เพื�อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกําหนดจากต้นทุนสนิคา้บวกกําไรส่วนเพิ�ม ค่าสทิธจ่ิายใหแ้ก่กจิการ
ที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�งเท่ากบัร้อยละ 3 ของยอดขายหกัด้วยค่าวตัถุดบินําเข้าจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนันั �น ค่าออกแบบและพฒันา

ผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื�น คิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชําระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายอื�น แสดงเป็นรายการเจา้หนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

รายได้จากการขาย

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 710,438,823 502,333,582

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 125,458,992 139,775,557

บรษิทัร่วม 292,589,856 106,698,816
การร่วมคา้ 292,494,828 433,365,935

1,420,982,499 1,182,173,890

รายได้อื�น

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  1,837,285 5,446,542

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั - 60,000

บรษิทัร่วม 66,170 794,645
การร่วมคา้ 106,440 143,565

2,009,895 6,444,752

รายได้เงินปันผล

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  60,170,029 77,739,707
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 227,960 8,391,131
บรษิทัร่วม 94,579,667 89,963,357

การร่วมคา้ 6,593,638 7,770,886

161,571,294 183,865,081

รายได้ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 381,603 1,263,933

การร่วมคา้ 433,708 661,997

815,311 1,925,930
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ค่าซื��สินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 2,627,537,886 3,038,904,282

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 374,586,075 480,046,467

บรษิทัร่วม 310,682,571 512,913,154

3,312,806,532 4,031,863,903

ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 264,036,175 337,918,357

ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 84,033,288 151,112,084

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 8,896 2,185,730

บรษิทัร่วม 934,296 32,305

84,976,480 153,330,119

ค่าวิชาการด้านเทคนิค

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ - 10,178,841

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 11,405 908,625

ค่านายหน้า 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 103,647,332 20,000,000
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

77

ข) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการขายและซื�อสินค้าและบริการ

ลูกหนี�และเจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกับการ

ซื�อขายดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 13) 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  198,949,971 120,606,188
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 35,187,083 38,482,860

บรษิทัร่วม 51,677,957 13,403,768

การร่วมคา้ 49,805,919 52,634,000

335,620,930 225,126,816

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 479,505,986 392,210,731

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 43,576,418 43,259,910

บรษิทัร่วม 15,257,632 131,882,499

538,340,036 567,353,140

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 253,230,209 155,304,686

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั �น 44,510,294 47,578,554

ผลประโยชน์ระยะสั �นประกอบดว้ยผลตอบแทนซึ�งรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และสวสัดกิารอื�น 
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

78

33 ภาระผกูพนัท��สาํคญั

33.1 หนังสือคํ�าประกนัท��ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระผูกพนัที�เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสือคํ�าประกันจํานวน 20 ล้านบาท  

ซึ�งเป็นการคํ�าประกนัสําหรบัค่าไฟฟ้าจํานวน 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : ออกหนังสอืคํ�าประกนัจํานวน 20 ล้านบาท ซึ�งเป็นการ
คํ�าประกนัสาํหรบัค่าไฟฟ้าจํานวน 20 ลา้นบาท) 

33.2 รายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมภีาระผูกพนัที�ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจํานวน 110 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 

จํานวน 399 ลา้นบาท) ภาระผกูพนัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าก่อสรา้งและเครื�องจกัรเพื�อขยายกําลงัการผลติในอนาคต

34 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท��ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ก) ตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดม้มีตเิสนอใหจ่้ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สําหรบัหุน้จํานวน 76,625,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 

421.44 ลา้นบาท ต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีซึ�งจะจดัประชุมในวนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ข) เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัท Vietnam Stanley Electric Company Limited (บรษิัทร่วม) ได้มมีติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท Vietnam Stanley Electric Company Limited สําหรบัปีสิ�นสุดวันที� 

31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เป็นจํานวนเงนิ 756.67 พนัล้านดองเวยีดนาม (VND) (เทยีบเท่า 1,025.28 ล้านบาท) โดยจะจ่ายให้

บรษิทัตามส่วนไดเ้สยีคดิเป็นรอ้ยละ 20 จํานวน 151.33 พนัลา้นดองเวยีดนาม (VND) (เทยีบเท่า 205.06 ลา้นบาท) 



93รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60

สรุปรายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย  11,727,609  15,150,090  14,634,621  13,220,446  11,024,797 

ต้นทุนขาย  9,951,853  12,339,312  11,864,535  10,775,580  9,087,201 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  1,061,340  1,997,497  1,977,762  1,658,662  1,270,768 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  13.85  26.07  25.81  21.65  16.58 

กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)  8.93  12.96  13.27  12.36  11.34 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) (ROE)  5.89  12.00  12.97  11.91  9.83 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (ROA) 5.06  10.08  10.93  10.33  8.59 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (DE)  0.15  0.18  0.21  0.17  0.14 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  4.07  3.24  3.13  4.50  5.00 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  *  8.25  8.25  7.00  5.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ***  *  34.72  35.28  36.03  34.15 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน  8,000,163  7,990,144  9,033,803  9,290,056  7,738,068 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  9,402,862  9,517,131  7,703,012  5,564,807  5,460,123 

สินทรัพย์รวม  21,542,610  20,369,930  19,254,504  16,938,772  15,185,832 

หนี้สินหมุนเวียน  1,967,438  2,469,898  2,883,108  2,066,180  1,548,236 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  857,392  578,217  404,836  341,212  296,118 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  18,717,781  17,321,815  15,966,559  14,531,380  13,341,478 

ทุนจดทะเบียน  383,125  383,125  383,125  383,125  383,125 

ทุนชำาระแล้ว  383,125  383,125  383,125  383,125  383,125 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  244.28  226.06  208.37  189.65  174.11 

จำานวนหุ้น**  76,625  76,625  76,625  76,625  76,625 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 

สรุปยอดดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

*     รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
**    จำานวนหุ้นใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
***   จากงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ข้อมูล
สารสนเทศ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน
ปี 2563  บริษัทฯ มีผลดำาเนินงานโดยรวมลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งระบบทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทมีรายได้รวม 11,889.62 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.59 สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์จากยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลง ร้อยละ 21.43 และยอดขายส่งออกลดลงร้อยละ 30.17 ส่วนรถจักรยานยนต์ยอดขาย 
ลดลงร้อยละ 11.81

ผลกำาไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 46.87 จากยอดขายที่ลดลงอย่างมาก อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าเสื่อมราคา ที่มาจาก 
การลงทุนขยายโรงงานผลิตในช่วงปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ที่ตลอดปีบริษัทไม่มีการปลดพนักงาน ทำาให้
ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายจนรักษาจุดคุ้มทุนได้

ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,727.61 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.59 โดยรายละเอียด

การขายเป็นดังนี้  
ยอดขายในประเทศ 7,698.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ20.26 และยอดขายต่างประเทศ 

4,028.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.35 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 26.68 เป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สัดส่วนเป็นดังนี้ หลอดไฟยานยนต์ 360.52 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.07 ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 19.89 , โคมไฟยานยนต์ 10,764.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.79  ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.54 แม่พิมพ์และ 
การออกแบบ 602.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.91  

บริษัทมีรายได้อื่น ๆ รวม 162.01 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 38.57 ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับ คิดเป็น  
ร้อยละ 37.28 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.87 ดอกเบี้ยรับคิดเป็นร้อยละ 12.62 และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จาก 
การขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิตคิดเป็นร้อยละ  15.62

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขาย 9,951.85  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.86 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.35  
บริษัทมีกำาไรขั้นต้น 1,775.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านร้อยละ 36.82        
สำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 883.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.78  

โดยรวมลดลงตามการดำาเนินงานของบริษัท  
บริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงาน 1,054.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของยอดขาย ลดลงร้อยละ 9.80 จากปีที่ผ่านมา และมี

กำาไรสุทธิ 1,061.34  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 46.87 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  บริษัทมีสินทรัพย์รวม 21,542.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.76  ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
• สินทรัพย์หมุนเวียน 8,000.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.13 จาก ปีที่ผ่านมา 

ประกอบด้วยรายการที่มีสาระสำาคัญ ได้แก่ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,663.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 16.18 จากเงินฝาก

ธนาคารประเภทประจำาไม่เกิน 3 เดือน จำานวน 2,348.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.14 จากปีที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนประเภทเงินฝากไป
เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยมีจำานวน 215.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ  149.79

เงินลงทุนระยะสั้น 2,258.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.48 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.65  จากปีที่ผ่านมา โดยเป็น 
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การลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำาที่มีกำาหนดระยะเวลาครบกำาหนดเกิน3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 2,550.25 ล้านบาท คิดเป็น 11.84 ของสินทรัพย์รวม ลดงร้อยละ 3.15 จากปีที่ผ่านมา จากยอด

ขายสินค้าที่ลดลง   
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,542.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.39 จากรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำานวน 1,336.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.21 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือ 
ทางการเงิน TAS 32 และ IFRS9 มาใช้เป็นครั้งแรก , เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,710.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของ
สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.08 จากปีที่ผ่านมา และ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 9,402.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
43.65 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.20    

เนื่องจากบริษัทมีกำาไรลดลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมา ทำาให้มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงอย่างมากเป็นร้อยละ 5.06  
ซึ่งปีที่ผ่านมามีอัตราร้อยละ 10.08 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 24.68 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 37.14  
ส่วนอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.57 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.78  เท่า 

หนี้สิน 
บริษัทมีหนี้สินรวม 2,824.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของสินทรัพย์รวม  ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.33 จากการผลิต

ที่ลดลงทำาให้รายการซื้อต่างๆ ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 5.95 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 
5.87 เท่า  

ส่วนของเจ้าของ
บริษัทมีส่วนของเจ้าของ 18,717.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.35 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.06 และ

จากกำาไรสุทธิที่ลดลง ส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นร้อยละ 5.89 ลดลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ  12.00

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน              
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 2,663.33 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.18 จากรายได้ที่ลดลงแต่

บริษัทได้เพิ่มการลงทุนระยะสั้นในเงินฝากธนาคารประเภทประจำาที่มีกำาหนดระยะเวลาครบกำาหนด 3 -12 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.44 
ทำาให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น  4.07 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 3.24 จากงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดได้มา
จากกิจกรรมดำาเนินงาน 2,872.90 ล้านบาท  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,762.65 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงินโดย บริษัทมี 
การจ่ายเงินปันผล 632.16 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทยังมีการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างโรงงาน Lamp 8 เป็นการลงทุนต่อเนื่องจากปี 2562 เพื่อรองรับการผลิตที่จะใช้
เทคโนโลยีและเป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้น ตลอดจนลงทุนในส่วนแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โคมไฟยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ยังคงมีต่อ
เนื่อง  

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
บริษัทยังคงยึดนโยบายการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนและใช้จ่ายในบริษัท ไม่เน้นการกู้ยืม ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มี

ภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย หนี้สินของบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินทางการค้า ตามปกติของการประกอบธุรกิจ  บริษัทมีอัตรา
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.18 เท่า ถือว่าอยู่ในระดับน้อยมากเนื่องจากบริษัท
มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมยานยนต ์เป็นปจัจยัหลกัทีส่่งผลกระทบตอ่การดำาเนนิงานของบรษิัทโดยตรง ปจัจุบนัภาวะเศรษฐกจิ

ถดถอยอย่างหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังทุกภาค
ส่วน ทำาให้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง บริษัทยังคงพยายามใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทยังคงให้ความสำาคัญและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ายังคงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจในการได้รับผลิตอุปกรณ์โคมไฟโดยตลอด
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
1.1 ข้อมูลบริษัท

1.2 บุคคลอ้างอิง และข้อมูลอื่นๆ

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขที่   0107536000765

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่   29/3  หมู่ 1  ถนนบางพูน-รังสิต  ตำาบลบ้านกลาง  อำาเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

โทรศัพท์ 02-581-5462-3   โทรสาร 02-581-5397  , website  www.thaistanley.com

ทุนจดทะเบียน 383,125,000.-บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน76,625,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  5  บาท
หุ้นประเภทอื่น  - ไม่มี
หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ – ไม่มี

ทุนชำาระแล้ว 383,125,000.-  บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์                            บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพ  10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี   นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4474    
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 15    179 / 74-80  ถนนสาธรใต้  กรุงเทพ  10120
โทรศัพท์ 0-2844-1000  โทรสาร 0-2286-5050                                                  

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท สำานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำากัด
ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์  ห้อง 1705  
ถนนเพลินจิต   เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท์  02-252-5895-6  โทรสาร 02-252-5897

ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ       - ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไม่มี
ตลาดรอง   - ไม่มี
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2. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ที่มีคุณภาพระดับสากล   โดยมีเป้าหมายที่จะ

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยที่ให้ความสำาคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างจริงใจ
นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน 

การจัดส่ง การพัฒนา ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยการใช้วงจรการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบาย สำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรณยาบรรณ

ของกรรมการและพนักงาน โดยได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารและแจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อรับทราบและนำาไปปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำาหนดแผนปีที่ทำาการทบทวนนโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ

2.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
บริษัท  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2523 เพื่อดำาเนินธุรกิจ 

การผลิต, นำาเข้าและจำาหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำาหรับยานพาหนะ โดยเป็นกิจกรรมร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง บริษัท  
เซ่งง่วนฮง (สิทธิผล) จำากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด) กับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น   
ประกอบด้วย  โรงงานหลอดไฟ (Bulb),  โรงงานแม่พิมพ์โลหะ (Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp)

ช่วงปี 2523 – 2533  บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟที่ 1 และโรงงานแม่พิมพ์  , ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  สำาหรับทุกโรงงานผลิต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท มาจนถึงทุนจดทะเบียน 153 ล้านบาท 

ช่วงปี 2534 - 2544 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนสามารถทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยใช้ชื่อย่อ “STANLY” และ บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์วิจัย
และพัฒนา (Research and Development Center) โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำา 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด หลังจากนั้น บริษัท
ได้มีการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Lao Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. ,  PT.Indonesia  Stanley Electric  
และ มีการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท  อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน),  บริษัท ซัมไฮเทค จำากัด (ในปี 2558 บริษัทได้ขายหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ซัมไฮเทค จำากัด) , บริษัท  ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำากัด, บริษัท ท็อป ไฮเทค จำากัด และ Lumax Industries  
Limited  ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการทำาสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีกับบริษัท  Electro Polymers (PVT) Ltd. 
ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดียบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ล้านบาท

ช่วงปี 2545 – 2554 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่4 ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ใน
ปี 2557 บริษัทได้ขายอาคารโรงงานพร้อมที่ดินให้กับบริษัทพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานและเสียหายจากน้ำาท่วมในปี 2554)  และ
โรงงานผลิตโคมไฟที่ 5 ในพื้นที่เดิม คือ อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปลายปี 2554 เกิดน้ำาท่วมหนักในเขตภาคกลาง กระทบต่อผู้ผลิต
ยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักลง 

ช่วงปี 2555 -2559  เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมารวมถึงนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลกลับมาทำาให้มียอดขายและ
การผลิตรถยนต์สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้รับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จำานวนมาก ส่งผลให้
ผลดำาเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ที่ผลิตโคมไฟสำาหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (ECO Car) 
ซึ่งเป็นยานยนต์ที่มียอดจำาหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตัวของตลาดยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากส่ง
มอบรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกหมดลง  ความต้องการใช้ยานยนต์ของผู้บริโภค ที่ถูกใช้ล่วงหน้าไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศชะลอตัว พืชผลการเกษตรได้ผลผลิตจำานวนน้อย รายได้ประชาชนน้อยลงการใช้จ่ายก็น้อยลงตามไปด้วย คงมีการส่งออก  
และยอดขายกลุ่มจักรยานยนต์ที่ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ผู้ผลิตยานยนต์รวมถึงบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพยายามอย่างหนักใน
การรักษาสถานการณ์และผลการดำาเนินงาน  

 ช่วงปี 2560 - 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์กลับสู่ภาวะฟื้นตัว ยอดขาย – ยอดผลิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นโดย
ตลอด โดยเป็นการขายในประเทศเป็นหลัก ส่วนตลาดส่งออกยังอยู่ในระดับชลอตัว เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์
โคมไฟรุ่นใหม่ๆ บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่โรงงานผลิตโคมไฟที่ 7 โดยเริ่มผลิตได้ในปี 2562 และก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 8 แล้วเสร็จ
และเริ่มผลิตได้ในปี 2563 อีกทั้งบริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ประกอบด้วย โรงงานแม่พิมพ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนา (DMT) , 
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ได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 เกิดโรค
ระบาด ไวรัสโควิด 19 มีผลกระทบไปทั่วโลก บริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์หยุดการผลิตบางส่วน ส่งผลต่อการผลิตของบริษัทอย่างมาก

สำาหรับทางด้านการบริหาร นับตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งบริษัทได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว การบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ 

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลอดไฟยานยนต์ ชุดโคมไฟ 

ยานยนต์ และ แม่พิมพ์โลหะและแบบผลิตภัณฑ์ โดยผลิตและจำาหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับผลิตภัณฑ์
ชุดโคมไฟและแม่พิมพ์ จะเป็นการผลิตเพื่อยานยนต์เฉพาะรุ่น โดยบริษัทได้ร่วมออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิต 
ยานยนต์เป็นการเฉพาะราย

บริษัทมิได้จัดทำาข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานสำาหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและชุดโคม
ไฟยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.14  ของยอดขาย

31 มี.ค. 2564
มูลค่า % 31 มี.ค. 2563

มูลค่า % 31 มี.ค. 2562
มูลค่า %

รายได้

รายได้จากการขายในประเทศ 7,698.72 63.46 9,655.09 61.37 10,341.66 67.93

รายได้จากการขายต่างประเทศ 4,028.89 33.21 5,495.00 34.93 4,292.96 28.20

รวมรายได้จากการขาย 11,727.61 96.67 15,150.09 96.30 14,634.62 96.13

เงินปันผลรับ 60.40 0.50 86.13 0.55 71.98 0.47

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 24.09 0.20 16.61 0.11 21.24 0.14

ดอกเบี้ยรับ 20.45 0.17 53.82 0.34 71.14 0.47

รายได้อื่น ๆ 57.07 0.47 107.16 0.68 108.09 0.71

ส่วนแบ่งผลกำาไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม

241.89 1.99 318.84 2.03 316.18 2.08

รวมรายได้ 12,131.51 100.00 15,732.65 100.00 15,223.25 100.00

โครงสร้างรายได้                                                                       (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย ล้านบาท)

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างสำาหรับรถยนต์  

รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น เพื่อจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ
• หลอดไฟยานยนต์ (Auto Bulb)  ปัจจุบันบริษัทผลิตหลอดไฟสำาหรับยานยนต์ อาทิ หลอด T19 , G18, RP30, S25 เพื่อใช้

ประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ประเภทต่าง ๆ   มีการจัดจำาหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจำาหน่าย จำาหน่ายไปต่างประเทศให้
กลุ่มบริษัทในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์

• ชุดโคมไฟยานยนต์ (Lighting Equipment Lamp) บริษัทผลิตชุดโคมไฟยานยนต์ในส่วนต่างๆ อาทิ ชุดไฟหน้า ชุดไฟท้าย  
ชุดไฟเบรก ชุดไฟสัญญาณ ชุดไฟในห้องโดยสาร โดยร่วมพัฒนาและออกแบบกับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์เป็นการเฉพาะรุ่น 

ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
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• แม่พิมพ์โลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภัณฑ์  ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 
ลักษณะเป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโรงงานโคมไฟของบริษัท และรับงานผลิตเพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมอื่นๆ 
บริษัทมิได้จัดทำาข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานสำาหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าว
คิดเป็นเพียงร้อยละ 5.14 ของยอดขายรวม

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ปัจจุบัน บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุน 2  ฉบับ ดังนี้

1. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1631 (2)/2555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ในกิจการ ผลิตโคมไฟสำาหรับรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำาคัญมีดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.  ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า 90% ของอัตราปกติในการนำาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น ใช้ในการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ 

เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้าวันแรก โดยวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียง
กับของที่จะนำาเข้า และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาได้ และอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรรมการกำาหนด 

3.  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยราย
ได้ที่นำามาคำานวณกำาไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำาหน่ายของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย หากประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภาย
หลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำาไรสุทธิ
ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีได้

4.  ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษี 
เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.  ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้าวันแรก

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำาเข้าครั้งแรก 

2. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2216(2)/2556 ลงวันที่ 4  กันยายน  2556  ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประเภท 
4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำาคัญ ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 

10 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ราย
ได้ที่นำามาคำานวณกำาไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ หรือ ของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย 
กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นไป  
หักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้น           
กำาหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำาไรสุทธิปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็น 
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้าวันแรก

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำาเข้าครั้งแรก ทั้งนี้บริษัท  
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้
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เงื่อนไขทั่วไป
1. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น
2.  ต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม
3.  วัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็นจะต้องใช้เฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำาเข้า

วัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็นก่อนการนำาเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
4. ต้องจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ใน 

การคำานวณกำาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
5. วัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกและเฉพาะกิจการ  

ที่ได้รับการส่งเสริม
6. ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือ 

ความเดือดร้อนรำาคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง
7. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
1. เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่จะต้องนำาเข้ามาภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 
2. ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำาเนินการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
3. ต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

3.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์
3.2 ขนาดของกิจการ มีกำาลังผลิตแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 50 ชุด 
(เวลาทำางาน 16 ชั่วโมง / วัน  : 300 วัน / ปี ) ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต                       

4. ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ก. นโยบายด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์
เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำา ดังนั้นนโยบายหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันของ

บริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 
การกำาหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกกำาไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที ่

เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
ลักษณะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ผู้ผลิตและจำาหน่ายรถจักรยานยนต์  และรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์

เชิงพาณิชย์) นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด สำาหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟ  ประเภทอะไหล่ ซึ่งบริษัทมิได้มี
การจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับตัวแทนจำาหน่าย

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย และลักษณะของลูกค้า  
1. การจำาหน่ายในประเทศ มีการจัดจำาหน่าย 2 ทางดังนี้

1.1 จำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบยานยนต์  (Original Equipment Market)  โดยตรง สำาหรับการผลิตและเป็นอะไหล่ใน
ส่วนงานบริการของผู้ประกอบยานยนต์ 

1.2 จำาหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการอะไหล่ (Replacement  Equipment  Market)  โดยผลิตภัณฑ์สำาหรับตลาดนี้จะเป็น
ประเภทที่ใช้เปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิม โดยจะขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด

2. การจำาหน่ายในต่างประเทศ  มีการจัดจำาหน่าย 2 ทางดังนี้
2.1 จำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรงสำาหรับผลิต และเป็นอะไหล่ในส่วน

งานบริการของผู้ประกอบยานยนต์         
2.2 จำาหน่ายไปยังบริษัทฯในกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อนำาไปจำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท 

ดังกล่าวจัดเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมทั้งทยอยจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ  
ตาม ORDER 
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โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการขายสินค้า ในลักษณะ SINGLE SOURCE โดยจะผลิตชิ้นส่วนที่บริษัท เพียงแห่งเดียว และส่งไป
จำาหน่ายในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อให้มีขอบเขตการผลิตที่สูง และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีหรือในแง่วัตถุดิบที่มีการใช้น้อย 
ในบางบริษัท และไม่คุ้มที่จะสั่งตรงจากผู้ผลิต อาจมีการสั่งซื้อจากไทยสแตนเลย์ ในบางโอกาส    

ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการจำาหน่ายในประเทศ ร้อยละ 65.65 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 20.26 จากปีที่แล้ว และ สัดส่วน
การจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 34.35 ของยอดขายรวม ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 26.68 โดยส่วนหนึ่งเป็นการขายไปยังกลุ่ม
บริษัทสแตนเลย์ และ อีกส่วนเป็นการขายกับลูกค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone)*

* Free Zone เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กำาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี (ที่มา เว็บไซต์ กรมศุลกากร www.custom.go.th)

ข.  สภาพการการแข่งขัน
บริษัทมีนโยบายด้านการแข่งขัน โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ  

ลดการแข่งขัน หรือ จำากัดการแข่งขันทางการค้า 
บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะการแข่งขันต่ำาและมีผู้ผลิตน้อยราย 

ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลัก จำานวน 3 รายเท่านั้น ซึ่งถ้าพิจารณาด้วยขนาดบริษัท ศักยภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันที่ใกล้
เคียงกับบริษัทฯ จะมีเพียง 1 ราย ส่วนอีก 1 รายมีขนาดต่างกัน บริษัท มีข้อได้เปรียบในด้านของฐานลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงการเป็น
อุตสาหกรรมครบวงจร นับตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตหลอดไฟและชิ้นส่วนด้วยตัวเอง รวมถึง
การประกอบเป็นสินค้าสำาเร็จรูป และการประกันคุณภาพสินค้า กับทั้งบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
จึงสามารถระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำากว่า ปัจจุบันบริษัทประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับสูง  โดยพิจารณาจากการมีผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอยู่ในยานยนต์ปัจจุบันของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ และ 
การจัดส่งอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการเข้ามาประกอบการสำาหรับ 
ผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเนื่องจาก

1) ต้องใช้เงินทุนเป็นจำานวนมาก เพราะเนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องทดสอบมีราคาที่แพงมาก 
2) บุคคลากรต้องใช้เวลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจำานวนมาก 
3) ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อย่างชัดเจน รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด

ของแต่ละประเทศ   
4) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

ประสบการณ์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตยานยนต์

เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ มีผู้ผลิตน้อยรายจึงทำาให้บริษัทมีอำานาจต่อรองกับลูกค้าในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี วิถีของการค้า
จะยึดหลักแห่งความจริงเป็นหลักในระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงบวกกับกำาไรมาตรฐานเป็นฐานใน 
การพิจารณาราคาขาย ในส่วนอำานาจต่อรองกับผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ผลิตน้อยรายแต่ในทางตรงข้ามกลับม ี
ผู้จำาหน่ายวัตถุดิบมากรายบริษัทจึงใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำาหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น เพื่อสร้างอำานาจ
ต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ต่ำาที่สุด

สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งและมีโครงสร้าง 
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น เหล็ก พลาสติก ยาง แก้ว หนังสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนในระดับต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายแล้ว จึงนำามาประกอบเป็นยานยนต์ 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก และถือว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ที่
ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม  ASEAN  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต์ คือ รถยนต์ (MOTOR CAR)  และจักรยานยนต์ 
(MOTOCYCLE) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเป็น ดังนี้
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กราฟแสดงยอดผลิตรถยนต์

1458

2454 2457

1880 1913 1944 1989
2168 2014

1427

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ปี

หน่วย : พันคัน

แหล่งที�มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กราฟแสดงยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ

1436

800 769 872 1042 1008 792794
1331

882

0
500
1000
1500
2000
2500

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ปี

หน่วย : พันคัน

แหล่งที�มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กราฟแสดงยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ

2007 2130 2004
1702 1639 1738 1811 1788 1719 1516

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ปี

หน่วย : พันคัน

แหล่งที�มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ  ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำากราฟแสดงให้เห็นเนื่องจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกันมากนัก

ในปี 2563 เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ รวมถึงยานยนต์ทำาให้เกิดการชลอตัวอย่างหนัก 
สำาหรบัสถานการณข์องบรษิทัเนือ่งจากอยูใ่นกลุม่ผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตใ์นระดบัสดุทา้ยซึง่จะผลติสนิคา้จำาหนา่ยใหก้บัผูผ้ลติรถยนต ์

(OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีบางส่วนจำาหน่ายให้กับตลาดทดแทน (REPLACEMENT MARKET) ดังนั้นการเจริญ
เติบโตตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ก. การผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ
การผลิต บริษัทแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. โรงงานผลิตหลอดไฟ จำานวน 1 โรงงาน กำาลังการผลิตประมาณ 113 ล้านหลอดต่อปี   

ผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าและโอนใช้ภายในโดยส่งให้โรงงานผลิตโคมไฟ        
2. โรงงานผลิตโคมไฟ จำานวน 5 โรงงาน กำาลังการผลิตประมาณ 40.5 ล้านชิ้นต่อปี   

ผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า       
3. โรงงานแม่พิมพ์ จำานวน 1 โรงงาน กำาลังการผลิตประมาณ 400 ชุดต่อปี                   

ผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ
ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติก (Resin) ชุดสายไฟ เป็นต้น โดยประมาณร้อยละ 73 มาจากแหล่งวัตถุดิบใน

ประเทศ และอีกประมาณร้อยละ 27 นำาเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและ
ต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้

วัตถุดิบที่นำาเข้าส่วนใหญ่จะซื้อจากบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ เนื่องจาก
1.  เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน หรือไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะทำาการผลิต

ขึ้นเองในประเทศไทย เพราะเนื่องจากยอดการสั่งซื้อมีในระดับต่ำา                      
2. เป็นสินค้าที่ต้องการยอดการสั่งซื้อ ในปริมาณครั้งละมาก ๆ แต่เนื่องจากความต้องการในประเทศไทยยังไม่มากและในบาง

ครั้งการสั่งซื้อในปริมาณน้อยจะทำาให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทจึงทำาการซื้อแบ่งจากยอดสั่งซื้อจากบริษัทสแตนเลย์อิเลค
ทริค เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ และลดความเสี่ยงด้านการ STOCK วัตถุดิบเป็นเวลานาน 

3. เป็นสินค้า SINGLE  SOURCER  ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย์ ในการผลิตสินค้าจาก 
แหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพื่อให้มีราคาต่อหน่วยถูกลง และขายให้กับบริษัทในเครือทั่วโลก โดยทั่วไปแล้วการซื้อขาย
สินค้าจาก บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์จะมิได้บวกกำาไรมากแต่จะคิดจากต้นทุนสินค้าบวกค่าใช้
จ่ายในการดำาเนินการเป็นหลักเท่านั้นและสินค้าใดถ้าบริษัทสามารถจัดซื้อได้เอง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษัทสามารถที่
จะตัดสินใจสั่งซื้อของได้เอง และมิได้มีข้อผูกพันใด ๆ

ข.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกัน หรือกำาจัด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบออกไปภายนอก

บริษัท เช่น กระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการพ่นสีเคลือบผิว บริษัทได้จัดทำาระบบม่านน้ำาเพื่อดักฝุ่นละออง และผ่านกระบวนการกำาจัดให้
กลายเป็นกากสี (Paint Sludge) และมอบหมายให้เฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ประกอบธุรกิจ
การให้บริการเกี่ยวกับการกำาจัดของเสีย เป็นผู้ดำาเนินการเกี่ยวกับการกำาจัดและบำาบัดของเสียให้กับบริษัท 

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสร้างโรงบำาบัดน้ำาเสียแบบระบบรวม โดยน้ำาเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบำาบัด ซึ่งจากการตรวจวัดค่าน้ำา
ได้มาตรฐาน สามารถนำากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ โรงงาน Lamp 7 ได้นำาไปใช้ในกระบวนการผลิตพ่นสี  สำาหรับโรงงาน
ผลิตอื่น ๆ อยู่ในระหว่างปรับเพื่อนำาน้ำาบำาบัดนี้เข้าไปใช้ และใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ห้องน้ำา (ชักโครก) และรดน้ำาต้นไม้  เป็นต้น บริษัทฯ  
ได้มีการจัดทำาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ขึ้นจนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  นอกจาก
นี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้วัตถุดิบปราศจากสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว โดยใช้
สารทดแทนโดยที่ยังคงคุณสมบัติที่จำาเป็นไว้ได้

แหล่งที่มา
31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ในประเทศ 3,924.24 72.66 5,000.81 71.13 5,259.35 73.15

ต่างประเทศ 1,476.60 27.34 2,029.74 28.87 1,930.82 26.85

รวม 5,400.84 100.00 7,030.55 100.00 7,190.17 100.00

หน่วย : ล้านบาท
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(4) สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน , อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อาทิ อาคารโรงอาหารและสวัสดิการ  

โรงบำาบัดน้ำาเสีย โรงกำาจัดของเสีย โรงจอดรถพนักงาน สินทรัพย์ทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่มีภาระผูกพันหรือค้ำาประกัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ระหว่างพัฒนา โดยส่วนใหญ่เป็นการทำารายการกับบริษัทในเครือ

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่า (ล้านบาท)
31มีนาคม 2564 ภาระผูกพัน

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร
   รวมเนื้อที่  209 ไร่ 2 งาน 0.3 ตารางวา

เป็นเจ้าของ 3,278.01 ไม่มีภาระผูกพัน

2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - สำานักงาน  (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 243.24 ไม่มีภาระผูกพัน

3. อาคารและสิ่งปลูกสร้ารงอื่นๆ - โรงงาน (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 1,583.70 ไม่มีภาระผูกพัน

4. เครื่องจักร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 2,797.25 ไม่มีภาระผูกพัน

5. แม่พิมพ์ (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 586.30 ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ทั้งหมด  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต ตำาบลบ้านกลาง  อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ มูลค่ารวม 1,733.39 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.05 ของสินทรัพย์รวม ในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ตามความเหมาะสม  
แต่คาดว่าเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมแล้ว จะไม่เกิน  10% ของสินทรัพย์รวม

(5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ    ไม่มี 

2.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1) นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีการลงทุนประกอบธุรกิจใน 2 บริษัท ดังนี้ บริษัทร่วมค้า คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำากัด และ บริษัทร่วม คือ บริษัท  

เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ทั้งหมด การดำาเนินงานและบริหารจัดการขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บจ.ลาวสแตนเลย์
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

บจ.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็คทริค
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

50% 20%
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(2)  รายชื่อนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำาดับที่ ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำานวนที่ลงทุน
หรือหุ้นที่ถือ

สัดส่วน
การลงทุน (%)

1 บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำากัด
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจำาหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์  85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174

USD 500,000 USD 250,000 50

2 บริษัท เวียตนาม สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ (844) – 8 53456  โทรสาร (844) – 8 531337

USD 8,300,000 USD 1,660,000 20

3 บริษัท ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำากัด
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย
และบำารุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต
โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052

35.9 ล้านบาท 5 ล้านบาท

หุ้นสามัญ 

5,000 หุ้น

13.93

4 บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
48/1 หมู่ที่ 1 ตำาบลคูขวาง 
อำาเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและจำาหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING 
DIODES)หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และ
อุปกรณ์ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์ 0-2599-1260  โทรสาร 0-2599-1263

400 ล้านบาท 60 ล้านบาท

หุ้นสามัญ  

600,000 หุ้น

15

5 บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำากัด
182 หมู่ 6 ตำาบลโคกกรวด อำาเภอเมือง นครราชสีมา
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และ 
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่าง ๆ
โทรศัพท์ (044) 291-411-3  โทรสาร (044) 291-414

40 ล้านบาท

(ชำาระแล้ว 21 

ล้านบาท

6 ล้านบาท

(ชำาระแล้ว 3 ล้านบาท)

หุ้นสามัญ 

600,000 หุ้น

15

6 บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตและจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ และโคมไฟ (Lamp), 
แม่พิมพ์, ที่ใช้ในรถยนต์
โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506

USD 7,500,000 USD 750,000 10

7 บริษัท อิเลคโทรโพลิเมอร์ (ไพรเวท) 
เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน
ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ +9921-32360041(42)  
โทรสาร +9921-32360043

PKR 9,240,000 PKR 79,050,000 

หุ้นสามัญ 

93,000  หุ้น

10.06%
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(3) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

และอิเล็คทรอนิคส์ และ กลุ่มสิทธิผล ที่ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยทั้ง2 กลุ่ม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ก่อนจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริหารงานบริษัท

การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็ค ทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น 
โดยบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์มีการพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
นำามาสู่การได้รับการสั่งซื้อสินค้ารุ่นใหม่ๆ 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค (ญี่ปุ่น)

ธุรกิจยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์

บจก.โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย)
ธุรกิจ Holding  Company

กลุ่มสิทธิผล (ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล)  
(ไทย)
• นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
• นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
• นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
• นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล
• นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค 
เอเซียแปซิฟิค (สิงคโปร์)
ธุรกิจ Holding Company

บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ 
(ไทย)
ธุรกิจยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์ 

บจก.เอเชียนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย)
ธุรกิจอิเลคทรอนิคส์

บจก.เวียตนามสแตนเลย์
อิเลคทริค (เวียตนาม)
ธุรกิจยานยนต์ 

บจก.พีที อินโดนีเซีย 
สแตนเลย์ อิเลคทริค (อินโดนีเซีย)
ธุรกิจยานยนต์ 

บจก.อิเลคโทรโพลิเมอร์ (ไพรเวท)  
(ปากีสถาน)
ธุรกิจยานยนต์ 

100%

60%

50%

25%

10%

20%

15%

17.50%

15%
7.5%

 35.66%
25.77%

3.34% 94.13%

100%0.43%

67.50%

42.50%

บจก.สิทธิผล1919  (ไทย)
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ 

0.44%

10.06%

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
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(4) ผู้ถือหุ้น
1.  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด  10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุดเมื่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ดังนี้ 

หมายเหตุ   *  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำาเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  

  ** บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จำากัด 

                  ประเทศสิงคโปร์  ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบริษัทเอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ในอัตราร้อยละ 67.50 

 *** กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด และ บริษัทโสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล โดยถือหุ้น 

                  ในอัตราร้อยละ  94.13  และ ร้อยละ 100  ตามลำาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค * 27,655,450  36.10

  - บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จำากัด ** 27,320,950 35.66

  - บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ** 334,500 0.44

2. กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล * 22,620,196 29.52

   นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 4,486,956 5.86

   นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 5,435,971 7.09

   นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,144,855 5.41

   นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 2,838,895 3.70

   นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 2,831,195 3.69

   บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด *** 2,556,074 3.34

   บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล  จำากัด *** 326,250 0.43

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 2,309,326 3.01

4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 1,970,600 2.57

5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,805,000 2.36

6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 1,505,500 1.97

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 1,316,000 1.72

8. MR.KENNETH RUDY KAMON 1,303,800 1.70

9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 921,600 1.20

10. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 750,700 0.98
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สำาหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท (www.thaistanley.com)  ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่   
(Shareholder’s Agreement)    

2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีที่จ่ายเงินปันผล 2563 2562 2561 2560 2559

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ** 26.07 25.81 21.65 16.58 17.01

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 8.25 8.25 7.00 5.00 5.00

อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ(%) *** 34.72 35.28 36.03 34.15 32.68

หมายเหตุ

**  จากงบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  และ       

*** จากงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559

3.การบริหารจัดการความเสี่ยง
3.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทกำาหนดนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
เพื่อควบคุม และลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึง

ควบคุมการปฎิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานรับรองในระดับสากล
บริษัทจึงกำาหนดให้
1. นำาแนวทางปฎิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำาหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ ์

และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. มีคณะทำางาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของ 

ความเสี่ยง ที่มีต่อการดำาเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฎิบัติตามกฎหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่ง
ผลกระทบต่อบริษัท

3. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้

4. มีผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารงาน
ที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท

5. มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล  
และกฎหมาย

6. มีผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของการดำาเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทกำาหนดหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ นี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ ประธานกรรมการบริหาร และสมาชิก 

คือ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ พิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีต่อ 
การดำาเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ 
โดยจะมีการจัดประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หน่วยงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง ฝ่ายกำากับดูแลกิจการ ทำาหน้าที่ ดังนี้
1. ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการที่จะผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้ 

ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในทุกประเภท 
2. มีการทบทวนความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงและกำาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมิน

ผล และรายงานความคืบหน้าในการดำาเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมในการติดตาม ให้คำาแนะนำา และควบคุม การดำาเนินการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารในส่วนงานปฏิบัติ จะเป็นผู้ทำาการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจหน้าที่ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

การบริหารความเสี่ยง  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการดังนี้
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทในปัจจุบัน  
2. กำาหนดนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกรอบปฏิบัติ

ใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนโยบายได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และได้มีการสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กร

3. รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ IATF16949 ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรจากบริษัท BSI ซึ่งผล 
การตรวจสอบพบว่า มีการดำาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำาหนด ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

4. ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทประจำาปี 2563 และรวบรวมสรุปความเสี่ยงที่สำาคัญรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประเมินและคัดเลือกความเสี่ยง 5 อันดับแรกของปี 2563 เพื่อจัดทำาแผน BCP ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำาท่วม 
ไฟฟ้าดับ ระบบสารสนเทศล้มเหลว และโรคระบาด

5. การฝึกซ้อมแผน BCP เรื่องระบบสารสนเทศล้มเหลว ซึ่งจำาลองสถานการณ์ตั้งแต่ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ รวม
ถึงระบบ SAP มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าซึ่งผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนงาน
ที่กำาหนด

สำาหรับการประเมินความเสี่ยงในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำาคัญกับปัญหาการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งถ้าไม่สามารถจัดซื้อได้จะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน 
ความเสี่ยงและจัดหามาตรการมารองรับความเสี่ยง

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
1.  ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนรายการความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง โดยมีความเสี่ยงหลักที่สำาคัญ และกำาหนดมาตรการรองรับ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านการผลิต  เช่น การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งอาจจะเกิดจากเครื่องจักรหรือแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย การหยุดการส่ง

มอบวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง อาทิเช่น 

• จัดทำาแผนการบำารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันพร้อมทั้งมีแผนสำารองที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตทดแทนกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินได้

• มีระบบข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบสำารองเพื่อรองรับในกรณีที่ Supplier ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ มีการควบคุมและประเมิน 
Supplier อย่างสม่ำาเสมอ 

• ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949 และ ISO9001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ 
โดยมีระบบการตรวจติดตามภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า
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(2) ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ จากการนำาระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นทั้งในระบบ
การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการผลิต จึงมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือจากภัย
คุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อาจจะมาจากความบกพร่องของระบบหรือจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งความเสี่ยงจาก
การรั่วไหลของข้อมูลความลับต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง โดยกำาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการ Back Up เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสื่อสารให้ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

(3). ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
ในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การลดอุบัติเหตุจากการทำางานและอุบัติเหตุนอกงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัย แผนงาน และ
ผู้รับผิดชอบ ในการกำากับดูแลด้านความปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การจัดทำาแผนตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอ 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีมาตรการดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น มีโรงบำาบัดน้ำาเสีย 
และการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพของน้ำาทิ้ง อากาศ ที่ปล่อยออกไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ มีการดำาเนินการตามข้อกำาหนดของกฎหมาย 

(4). ความเสี่ยงทางด้านระบบสาธารณูปโภค บริษัทฯ จำาเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำาประปา มาใช้ในการผลิต 
ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือน้ำาประปา จะทำาให้มีผลกระทบทำาให้การผลิตหยุดชะงัก ไม่สามารถส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงได้กำาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากหน่วยงานเอกชน และจัด
ทำาแผน BCP เพื่อรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการจัดสร้างโรงผลิตน้ำาประปา เพื่อเป็นแหล่งจ่ายน้ำาเพิ่มเติม ซึ่งได้กำาหนด
ให้มีการวางแผนการซ่อมบำารุงอย่างต่อเนื่อง

(5). ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอื่น ๆ  บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงจากไฟไหม้ และน้ำาท่วมเนื่องจาก
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในวงกว้าง บริษัทฯ ได้จัดทำามาตรการป้องกัน มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 
จัดตั้งทีม TOP GUN เพื่อตอบสนองกรณีมีภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้บริษัทยังกำาหนดให้มีการปรับปรุงคู่มือ BCP ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียม
พร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

(6). ความเสี่ยงจากโรคระบาด   สำาหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการจัด
ตั้งคณะทำางานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อทำาการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการกำาหนดมาตรการในการดำาเนินการ
ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19  อาทิเช่น

• ควบคุมและจำากัดการเข้ามาติดต่องานภายในบริษัท ของบริษัทคู่ค้า
•  จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านสุขอนามัยให้พนักงาน เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ทำาความสะอาด หน้ากากอนามัย
•  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ใช้ Social Distancing ในพื้นที่ทำางาน โรงอาหาร
•  สั่งงดการทำากิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น การเล่นโยคะ การอบรมสัมมนา หลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำาเป็น เร่งด่วน โดยขอ

ให้ปรับเปลี่ยนใช้ช่องทางสื่อสารอื่นแทน
•  การตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเข้างานและหลังเลิกงานโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
•  ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว
•  ห้ามพนักงานเดินทางไปในจุดเสี่ยง แหล่งที่มีโอกาสในการแพร่เชื้อ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาล อย่างเคร่งครัด

2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่>25% 
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 25 จำานวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศ

ญี่ปุ่น และกลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล  โดยทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ดำาเนินธุรกิจด้วยกันอย่างราบรื่น ไม่มีความชัดแย้ง จึงไม่มี 
ความเสี่ยงในการใช้สิทธิ์คัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์อันจะ
ทำาให้ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำานวนหรือบางส่วน 
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4. การกำากับดูแลกิจการ
4.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำาคัญและต้องกำากับดูแลเพื่อให้บริษัทมี 

ความยั่งยืนทั้งด้านการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทกำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการ  โดยครอบคลุมถึง
1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือปฏิบัติ   

และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. กำาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. กำาหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
4. จัดทำาและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับดูแล 

การปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจน 
การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

5. ดำาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ สารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน  

6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  

7. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส   
8. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำาจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, 
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ,  
ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่  ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว๊บไซด์ (www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย

บริษัทยังได้จัดทำาข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับฝ่ายจัดการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
และสอดคล้องกับกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจและเป็นตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คือ ดำาเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียประกอบ
การตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทจัดทำาจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน และกลุ่มสแตนเลย์จัดทำาจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทในเครือ  

สแตนเลย์ เผยแพร่แจะจัดพิมพ์แจกให้กับ พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ทุกคนในบบริษัท เพื่อไว้เป็นแนวทางการปฎิบัติงาน รวมถึง
พนักงานบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ด้วย 

4.2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฎิบัติ และ ระบบการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นราย 3 ปี โดยล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมตินโยบายมีความเหมาะสม ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม  (ตามข้อกำาหนดในระเบียบว่าด้วย 
การควบคุมระเบียบกำาหนดให้ระเบียบของบริษัททุกๆฉบับจะต้องทำาการทบทวนทุก 3 ปี)

4.3  หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่ได้ปฎิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ หลักการกำากับดูแล
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ยังมีบางประเด็นที่บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อปฎิบัติให้ครบถ้วน ได้แก่ การจัดตั้ง
คณะกรรมการชดุยอ่ย อาทิ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.4 ข้อมูล การปฎิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  สรุปสาระสำาคัญในการดำาเนินการแบ่งเป็น 5 ด้านได้ดังนี้
(1).ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น  ( Rights of Shareholders )
บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำาเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำาหนด บริษัทฯ 

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำาไร/ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน  
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท  
เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญ การแก้ไขหนังสือสำาคัญของบริษัทฯ  นอกจาก
นั้นยังได้ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและอำานวยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

• สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำาคัญ และจำาเป็น  
บริษัทดำาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน 

ตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำาข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง 
ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท  เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร  ผู้บริหาร ฯลฯ 
รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่นด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

บริษัทใช้เกณฑ์วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้มีเวลาใน
การพิจารณาข้อมูลที่จำาเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูล
ประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ
หนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14  วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการประชุม 

,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ  โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำาทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำาเป็นในการเข้าร่วมประชุม 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยังสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำานวยความสะดวก
บริษัทฯ ได้จัดรถรับ- ส่ง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
สำาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอำานวยความสะดวกในการตรวจสอบจำานวนหุ้น  และรายชื่อกองทุนต่าง ๆ  ให้เป็นการล่วงหน้าได ้
ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำามาคำานวณผลการลงคะแนน

เสียงในแต่และวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
 การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
• ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน
• นักกฎหมายจากบริษัทภายนอก ทำาหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
• ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
• ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก พนักงานเป็นคณะ

กรรมการสวัสดิการ
• ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำาบลบ้านกลาง



113

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำาหนดไว้

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมใน

วาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อ
ซักถามแก่ที่ประชุม

• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน

และรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
• สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล
• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การเลือกตั้งเป็นกรรมการ  เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือก 
ตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20  เมษายน 2563  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2). ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน

สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำาเนินการดังนี้
• ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะหุ้น

สามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ 
• สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดและจัดส่งไปพร้อม

กับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถ
จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

• บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับวาระที่อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

• การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผย
แพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว๊บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน

• บริษัทฯ ได้จัดทำาบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้
รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลังจบการประชุมบริษัทได้แจ้งมติไปยังตลาดหลักทรัพย์ และสำาหรับ
รายงานการประชุมบริษัทจะส่งสำาเนาไปยังตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 
วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการและสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมการประชุม  
วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นคำาถามคำาตอบที่แสดงชื่อนามสกุลผู้ถามและผู้ตอบ อย่างครบถ้วน
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

(3). ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders ) 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ ในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย คู่แข่ง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำาหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  
อีกทั้งจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือการดำาเนินงานที่สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

• ลูกค้า ประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ซื้อสินค้าของบริษัท และผู้ใช้ยานยนต์ที่มีสินค้าของบริษัทอีกส่วน
หนึ่งด้วย บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าโดยเน้นความพึงพอใจและไว้วางใจจากลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้าน
คุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีส่วนงานการตลาด รับผิดชอบในการติดต่อ
ประสานงานกับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์แต่ละรายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือและตอบสนอง 
ความพอใจลูกค้าแต่ละรายได้สูงสุด  และจัดให้มีฝ่าย  รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  รับผิดชอบในการรับประกัน
คุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสินค้า ให้คำาปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์และลูกค้า 
ผู้ใช้ยานยนต์ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ 

• คู่แข่ง ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ
• ผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำาเนิน

ธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกลูกค้าผู้ขาย
เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำาคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ
ด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย นอกจากนีย้งัจดัใหม้กีจิกรรมกบัคูค่า้อยา่งสม่ำาเสมอ อาท ิจดัการประชมุเพือ่แจง้นโยบาย 
ข่าวสารของบริษัท ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล QCD สำาหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรง
เวลา บริษัท ได้จัดทำาโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน 
เพื่อนำาไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังให้การสนับสนุน
และผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วง
โซ่คุณภาพ บริษัทให้ความสำาคัญในการปฎิบัติกับผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดและพันธะทางการเงิน 
อย่างเคร่งครัด ฝ่ายบริหารมีข้อกำาหนดอำานาจอนุมัติที่ชัดเจนในด้านการค้ำาประกันหนี้ ตลอดจนรายการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ  

• พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือได้ว่า 
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน
ครอบคลุมด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ การฝึกอบรมและพัฒนา สิทธิประโยชน์
ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือหลักปฎิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง มรท 8001-2003  
( ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน ) และได้นำาระบบ STAR Plan ของกลุ่มสแตนเลย์ที่ครอบคลุมถึง ค่าจ้าง ระบบ
ตำาแหน่ง ลำาดับขั้น การโยกย้าย การประเมินผลงาน โดยต้องอยู่บนหลักพื้นฐาน ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้  

• ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำาเนินการ เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำาหนด และ
กำาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ  (งบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)  ทั้งนี้
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

• สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่าบริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการจ้างงานที่พนักงานส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง
บริษัทแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ วัด  โรงเรียน  และองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นบริษัทฯ ได้ทำาโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อดำาเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิ 
สแตนเลย์ประเทศไทย  โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ใน รายงานความยั่งยืน และ ในรายงานประจำาปีแล้ว 

(4). ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency )
บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการและการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึง

การตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับ
ดูแลต่างๆ กำาหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
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นโยบายการให้ข้อมูล
• การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย,  

ข้อกำาหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจง

ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
• การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำาเสมอ ภายใต้กรอบ

การปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็น 

ความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
• การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้

ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct )

การสื่อสาร
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร มีอำานาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำาคัญของบริษัท และสามารถมอบหมาย

ให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์  ทั้งนี้ ลูกค้า 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของ
บริษัท (http://www.thaistanley.com) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่
เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล และดูแลกระบวน 
การรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์  
02-581-5462 ต่อ 1164 หรือ adths@thaistanley.com และ info@thaistanley.com

มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร  บริษัทฯ จะแจ้งผลดำาเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซด์ของบริษัท

บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสำาหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำาเสนอในที่ประชุมนักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้
ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท 
เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.thaistanley.com) โดยมีข้อมูลที่
สำาคัญในเว็บไซด์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำากับดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลทางการ
เงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ อัตราส่วนทางการเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผล  เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  
เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงาน 
การประชุม ภาพการประชุม รายงานประจำาปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กระดานข่าว และ ห้องสนทนา กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำาหนด 
การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส

(5). ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities )
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี (31 มีนาคม) บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูล
ประกอบการดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

4.5. โครงสรา้งการกำากบัดแูลกจิการ และ ขอ้มลูสำาคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงาน และ อืน่ๆ
(1) โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ แผนผังการบริหารจัดการองค์กร
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แผนผังการบริหารจัดการองค์กร
  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร*  
Office of  Productivity Innovation 

Office of Corporate Plan 

ส่วนงานบริหาร 
 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 

ส่วนงาน Satellite 
 

ส่วนงานอปุกรณ์สอ่งสวา่งยานยนต ์
 

ส่วนงานแม่พิมพ ์
 
 
 

ศูนยอ์อกแบบผลิตภัณฑ์ (DC) 

ฝ่าย SMR MCY ฝ่าย ADV 
 
 

ฝ่าย Management 
 
 

ฝ่าย Management 
Planning 
  
 

ฝ่าย DC 1 
 
 

ฝ่าย SMR AT01 
 
 

ฝ่ายผลติหลอดไฟ
ยานยนต ์

 
 

ฝ่ายผลติแม่พิมพ์ 1 
  
 

ฝ่าย CAE 
 
 
 

ฝ่าย DC 2  
 

ฝ่ายรถยนต ์1 
 

ฝ่ายผลติโคมไฟท่ี 5 
 

ฝ่ายผลติโคมไฟท่ี 1 
 
 ฝ่ายผลติโคมไฟท่ี 2 
 
 

ฝ่ายผลติแม่พิมพ์2 
  
 

ฝ่าย Information 
System 

 
 

ฝ่าย DC 3 
 

ฝ่ายผลติโคมไฟท่ี 7 
 
 

ฝ่ายผลติโคมไฟท่ี 8 
 
 

ฝ่ายProduction 
Engineering 

 
 

ฝ่าย New Model 
 Development 
Control 
  
 

ฝ่ายรับประกัน
คุณภาพ 

 
ฝ่ายจดัซ้ือ 

 

ฝ่าย SMR AT02 
 
 

ฝ่าย Cost Planning 
 

ฝ่ายความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายธุรการ 

เลขานุการบริษัท 

ฝ่าย Technical 
Management 

 
 

ฝ่าย Sale Support 

ฝ่าย SMR AT03 
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีกรรมการจำานวน 12 คน บริษัทกำาหนดโครงสร้างกรรมการ คุณสมบัติของคณะ

กรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไว้ในข้อ
บังคับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director ) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำา หรือมีอำานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท จำานวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำานวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน  

ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
• เป็นกรรมการหญิง จำานวน 2 คน
• มีกรรมการอิสระจำานวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำาหนด ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน            

ข้อมูลกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ  ตำาแหน่ง

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ

นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา กรรมการ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล          กรรมการ

นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ      กรรมการ

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายพิจารณ์  สุขภารังษี  กรรมการอิสระ

นายคะซึโทชิ  อีโนะ กรรมการ

นายโทรุ  ทานาเบะ         กรรมการ  
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

• ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติอบรม • ประกาศนียบัตร  Director Certifi cate Program รุ่น 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

7.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร:  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง:  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล  และ  นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2534– ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  

บริษัทอื่น

2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย)

2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก.บุศยพรรณ

2538 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2539 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโดสิทธิผล

2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค   

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล
ตำาแหน่ง: ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: ปี 2531

อายุ: 58 ปี
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค                                 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)                                 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

นิติบุคคลอื่น

2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2545 – 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน

2547 – 2562 กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน

2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน   

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย  (MCC)

2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)                     

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  , Hosei University , JAPAN

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

0.0013%    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 – ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บริษัทอื่น

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีเลคโทรโพลีเมอร์ส (ไพรเวท) 

นิติบุคคลอื่น

2554 – 2562 รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

นายโคอิจิ   นางาโนะ
ตำาแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 3 กรกฎาคม 2552

อายุ: 61 ปี
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา
ตำาแหน่ง: กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 3 กรกฎาคม 2563

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University ,  JAPAN

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 – 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2558 – 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2560 – 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กค 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

บริษัทอื่น

2542 – 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำานักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ , 

สำานักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์  บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค

2563 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director  บจ.เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริค         

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม  , 
Nanzan University , JAPAN

ประวัติอบรม ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Program  รุ่น 136/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

5.41%     

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร: นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง: นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล
ตำาแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: ปี 2526

อายุ: 61 ปี
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  

2529 – ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น

บริษัทอื่น

2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย) 

2538 -  ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 

2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซ่งง่วนฮง 

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลีนิครถเครื่อง

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.บุศยพรรณ

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

พย 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)

นิติบุคคลอื่น

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล
ตำาแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: ปี 2526

อายุ: 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท Business Administration , Drexel University , USA 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม • หลักสูตร Director Certifi cate Program  รุ่น 37/2003
• หลักสูตร Role of the Chairman Program  รุ่น 31/2013
• หลักสูตร Risk Management Committee Program  รุ่น 1/2013 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Capital Market Academy Leadership  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556
• หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
• หลักสูตร Exponential Manufacturing , Singularity Thailand Summit in 

collaboration with the Federation of Thai Industries

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

3.71%      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร: นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง: นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล , นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)

บริษัทอื่น

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

นิติบุคคลอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       

นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ
ตำาแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: ปี 2533

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม • หลักสูตร  Director Accreditation Program รุ่น 5/2003
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

3.69%      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร: นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล
พี่น้อง: นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ,นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  และนางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

บริษัทอื่น

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งง่วนฮง 

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย)

2536 -  ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. คลีนิครถเครื่อง

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.วังจุฬา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  Hosei University  JAPAN

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บริษัทอื่น

2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค

2555 – 2562 กรรมการ บจก. เอสแอล ไลท์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค ยูเอส 

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค เทรดดิ้ง (เซินเจิ้น)

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  โคเรีย

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค)

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค

2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี

2557- ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค

2558- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทริค เทคโนโลยี

2562- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค ฟิลิปปินส์

ตำาแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 28  มิถุนายน 2555

อายุ: 62 ปี

นายโทรุ  ทานาเบะ
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์  การจัดการอุตสาหกรรม  Nihon University , Japan 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า              

บริษัทอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์ พีเอแอล

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. สแตนเลย์อิเล็คทริค โฮลดิ้ง ออฟ  อเมริกา  

ประธานกรรมการบริหาร บจก. สแตนเลย์อิเล็คทริค โฮลดิ้ง ยุโรป

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 

ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค (ไชน่า) อินเวสเม้นท์            

ตำาแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 4 กรกฎาคม 2557

อายุ: 60 ปี

นายคะซึโทชิ  อีโนะ
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2542 –  2552  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

บริษัทอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด

นิติบุคคลอื่น

ธค 2563 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  Kyoto University JAPAN

ประวัติอบรม • หลักสูตร  Director Certifi cation Program  
• หลักสูตร  Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 15 ตุลาคม 2542

อายุ: 71 ปี

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ 
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 31 มีนาคม 2543

อายุ: 73 ปี

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis & Financial) University 
Of Wisconsin (Madison Campus) 

• ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , USA  
• ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติอบรม • หลักสูตร Director Certifi cation Program รุ่น 3/2000
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  รุ่น1/2009
• หลักสูตร Audit Committee Program  รุ่น 28/2009    
• หลักสูตร  Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009
• หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control 

and Risk Management รุ่น 7/2009
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010  
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 

บริษัทอื่น

2556 – 2562     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 7  มิถุนายน 2553

อายุ: 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  Louisiana Tech University  USA.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม • หลักสูตร Director Certifi cation Program   หลักสูตร  Audit Committee Program
• หลักสูตร Financial Statements for Director  
• หลักสูตร  Board Matters & Trends รุ่น 6/2018
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร

นิติบุคคลอื่น 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน     

2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำาเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช 
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์   University of Warwick , ENGLAND
• ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์  University of London ,  ENGLAND
• ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม • หลักสูตร Director Certifi cation Program 
• หลักสูตร  Board Matters & Trends  รุ่น 6/2018
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นิติบุคคลอื่น 

2530 –  2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล

2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำานักงานกฎหมายสยามซิตี้ 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

ตำาแหน่ง: กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 7  มิถุนายน 2553

อายุ: 60 ปี

นายพิจารณ์  สุขภารังษี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  Rikkyo University , JAPAN

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำาแหน่ง: ส่วนงาน Satellite

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 6 พฤศจิกายน 2561

อายุ: 59 ปี

นายคาซุโนริ  นาคาอิ   
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน Satellite บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                                                                                            

2561- 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    

บริษัทอื่น

2544 –  2554 ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค             

2554 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป  LED Division / Sales Department บริษัทสแตนเลย์อิเลคทริค

2559 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร  Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd.              

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขา Mechanical Engineering
มหาวิทยาลัย Kanagawa  , ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย 2559 –  มิ.ย 2563 ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนกิจการแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กค 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานกิจการแม่พิมม์ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   

บริษัทอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2558  พนักงานทั่วไป สำานักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค 

เมย 2558 – พค 2559 ผู้จัดการแผนก แผนกจัดซื้อแม่พิมพ์  สำานักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ 
บจ.สแตนเลย์ อิเลคทริค            

ตำาแหน่ง: ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 3 กรกฎาคม 2563

อายุ: 56 ปี

นายฮิโตชิ โอมิยะมะ
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สารจาก
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต , วิศวะเครื่องกลมหาวิทยาลัย Tokyo City , ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สค 2563 – พย 2563 ผู้จัดการฝ่าย Satellite บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    

พย 2563 - ปัจจุบัน    ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                                                                                            

บริษัทอื่น

เม.ย 2563 – สค 2563  ผู้จัดการ  , ฝ่าย Hamamatsu Satellite  ,  ส่วนงานรถจักรยานยนต์  ( โรงงานฮามามัตสึ )
บจ. สแตนเลย์ อิเลคทริค 

ตำาแหน่ง: ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 30 ตุลาคม 2563

อายุ: 55 ปี

นายคะสุยะ  ชิไรชิ  

ตำาแหน่ง: เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 4 กรกฎาคม 2551

อายุ: 62 ปี

นางสุดใจ  ศรีเฟองฟุ้ง   

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม • Effective Minute Taking (EMT)
• Corporate Secretary Development Program  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Company Secretary Program  - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
• FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1  - สภาอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2564)

ไม่มี      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2542 –  2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  

2545  -  2558 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า         

2542  –  2551 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2542  -  2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2551 –  ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บริษัทอื่น

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย์

การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ

31 มีนาคม 2564

จำานวนหุ้นที่ถือ

31 มีนาคม 2563

จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และ

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร

5,468,771 5,446,771 22,000 7.14

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 1,000 1,000 0.0013

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 4,144,855 4,144,855 - 5.41

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 

ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ 

ส่องสว่างยานยนต์

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 2,841,495 2,838,895 2,600 3.71

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ กรรมการ 2,831,195 2,831,195 - 3.69

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระและ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ

31 มีนาคม 2564

จำานวนหุ้นที่ถือ

31 มีนาคม 2563

จำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท (%)

นายพิจารณ์  สุขภารังษี กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายคะซึโทชิ  อีโนะ กรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายโทรุ  ทานาเบะ            กรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายคาซูโนริ  นาคาอิ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน  

SATELLITE

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายฮิโตชิ  โอมิยะมะ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายคะสุยะ  ชิไรชิ ผู้จัดการใหญ่ 

ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผู้นำาฝ่ายนโยบาย กำาหนดวิสัยทัศน์ และ กำากับดูแลการทำางานของผู้บริหารระดับสูง
ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำากับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงาน

ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร  ดังนี้  
1. กลยุทธ์องค์กร สอบทานให้คำาแนะนำาที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำาคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงินตลอดจนแผน

งานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน 
2. การกำากับดูแลกิจการ จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการของตนเองและมีการประเมินผลการกำากับ

ดูแลเป็นประจำา ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมั่งคงให้กับกิจการ 

จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฏหมายและ จริยธรรมที่ดี
จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยกรรมการและ

พนักงานทุกคน  และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
จัดทำาและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย จัดให้มีงานตรวจสอบ
ภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำาหรับการกำากับดูแลที่เหมาะสมและปฏิบัติ
งานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และทำาการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำาเป็น  

สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรวมทั้งการใช้สินทรัพย์
ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระทำาที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกปี แต่งตั้งเลขานุการของบริษัท 
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

4.  การรายงานทางการเงิน ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ดูแลให้มีกระบวนการใน 
การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน  การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
ตามข้อบังคับบริษัทฯ 

กรรมการมีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัทมีการตัดสินใจและดูแลการดำาเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดเรื่องต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ เช่น 
1) พิจารณาการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
2) พิจารณาการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
3) พิจารณาอนุมัติเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) การคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ
5) พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นบริษัทคู่แข่งและการซื้อขายหุ้นบริษัทของกรรมการ
6) พิจารณาการออกหุ้นใหม่ และซื้อหุ้นของบริษัทตนเองคืน
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
1. เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณา

เลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการกำาหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อ

ยกเว้น เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

(4)  ข้อมูลกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 1 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความ
เป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างอิสระ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2562  ดังนี้

รายชื่อกรรมการ  ตำาแหน่ง

1. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

1.3 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
1.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง   

1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ขอตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

1.7 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1.8  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยในรายการหรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข หากไม่ดำาเนินการ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับ 

การพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกได้  
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ 

การเงินของบริษัท คือ นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา ประสบการณ์ทำางานดังนี้
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

พ.ศ.2556 – 2562  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2543 -  2547    กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน  กรุงเทพธนาทร จำากัด (มหาชน)
กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำากัด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำาหนดให้ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือ
มากกว่าเมื่อมีความจำาเป็น องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด  และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การลงมติ ให้ถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาในเรื่อง
ที่มีส่วนได้เสีย การรายงานผลการปฎิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการประเมินให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

(5) ข้อมูลผู้บริหารและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในด้านต่างๆ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

รายชื่อ  ตำาแหน่ง

1.นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร**

2.นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร

3.นายเอะทซึยะ  คาวาชิมา   กรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

4.นายคาซุโนริ  นาคาอิ    ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน SATELLITE 

5.นายฮิโตชิ  โอมิยะมะ ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตแม่พิมพ์

6.นายคะสุยะ  ชิไรชิ ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน  
บริษัทมอบหมายให้ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ตำาแหน่งทางการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน

สายบัญชีและการเงิน (CFO)  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมี นางสุพัทรา รัตนชินชัย ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี  

(สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ได้ผ่าน
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อกำาหนด
ของประกาศที่ ทจ.39/2559
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เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง  ดำารงตำาแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 
กรกฎาคม 2551  โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัทปรากฎในหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจ
ควบคุมบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในปี 2545 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางนงเยาว์ อภิรัมย์  
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance ดูแลรับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน และ งานบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การทำางานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 21  ปี  

นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คือ นางสาวรัตนาภรณ์  บุญวงศ์  ข้อมูลสำาหรับการติดต่อ โทรศัพท์ 0-2581-5462 
ต่อ 1164  อีเมล์ adths@thaistanley.com และ info@thaistanley.com

(6) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยการนำาเสนอจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ย
ประชุม (เฉพาะกรรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

ข.ค่าตอบแทนอื่น  
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนประจำาเดือน           

และค่าเบี้ยประชุม 
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร  บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารชาวไทย โดยบริษัทจ่ายสมทบ

ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกับการสมทบให้พนักงาน ทั้งนี้จำานวนเงินที่ได้จ่ายในปี 2563บริษัทได้เปิดเผยรวมไว้
ในค่าตอบแทนพนักงาน

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ก. บุคลากร 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด  3,107  คน โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้ง

สิ้น 1,367.46 ล้านบาท ซึ่งเป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา  เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ  
เช่น  เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าทำางานกะ เป็นต้น

หน่วยงาน ชาย หญิง รวม

ฝ่ายบริหารและธุรการ 37 59 96

ฝ่ายการตลาด 63 49 112

ฝ่ายผลิต 1,571 1,306 2,877

พนักงานชาวญี่ปุ่น 22 - 22

รวม 1,693 1,414 3,107
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จำานวนพนักงานรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.75% จากปีที่แล้ว  ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จำานวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับไม่
เกิน 10%  จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างเป็นนัยสำาคัญ และ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน อย่างเป็นสาระสำาคัญ  

ข. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  
ในปี 2563 กำาหนดนโยบายในการทำาให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริงและขยายมาตราการบุคคล โดยกำาหนดมาตรา

การบุคคลและลงมือปฎิบัติทั้งในส่วนการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์การจ้างงานอย่างเหมาะสมโดยการใช้แนวความคิดจาก
ระบบ STARS Plan เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารจัดการและทักษะในการทำางาน โดยมีค่าเป้าหมาย
ที่พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะในงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ การปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการ , ด้านการพัฒนาจิตใจ และ ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งบริษัทได้ส่งพนักงานไป
ฝึกงาน และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ อย่างสม่ำาเสมอ 

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบการ 
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี 2549 – 2563 (ต่อเนื่อง 15 ปี)  และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน

(8) ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563  ของบริษัท คือ  บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ , มีชื่อเสียง ในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต.

• คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ีบรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัในรอบปทีีผ่า่นมา จำานวนเงนิรวม 2.16  ลา้นบาท 
• ค่าตอบแทนอื่น 
• ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.23  ล้านบาท
• ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำาลายสินค้าคงเหลือ เป็นเงิน 0.02 ล้านบาท
• ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี บริษัท เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด เป็นเงิน 0.20 ล้านบาท

4.6. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
(1) สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ดำาเนินการ โดยสรุป ดังนี้
• พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำาปีบัญชี 2563 และงบการเงินรายไตรมาส , การทำารายการที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คือ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น ในสัญญา New Cost Management , Software License , Sale  
Commission และ Technical Assistant , และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามจำานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก  และ กรรมการบริหาร  
• พิจารณาทบทวนนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
• พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส  พิจารณารับทราบรายงาน

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการทุกท่านจากการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

(2) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ
ในปีบัญชี 2563 บริษัทได้แต่งตั้ง นายเอะทสึยะ คาวาชิมา เป็น กรรมการ ,  นายฮิโตชิ โอมิยามา และ นายคะสุยะ ชิไรชิ เป็นคณะ

กรรมการบริหาร แทนสมาชิกเดิมที่ลาออก โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์การทำางานในบริษัทกลุ่มสแตนเลย์

การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทมีหลักการสรรหาพิจารณาสำาหรับกรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหาร ไว้ดังนี้ 
เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

บริษัท  ได้กำาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทจ.4/2552  ข้อ (16) และ 
ทจ.39/2559 ข้อ 17  หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวม
ถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้การคำานวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่าง

พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระคณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ  
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทังนี้บริษัทไม่มีข้อจำากัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศ , 
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

อายุ  และบริษัทยังไม่มีนโยบายกำาหนดจำานวนปีการเป็นกรรมการอิสระ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี  ดังนี้
บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำานักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำากัด ที่นายพิจารณ์ สุขภารังษี เป็นกรรมการ  

โดยในปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 0.10 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้     

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณา

จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติ   ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการโดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด ( พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. มีความรู้ , ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
3. มีภาวะผู้นำา  วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด   
4. มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำางานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  
5. มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ แต่ละท่านจะไปดำารง

ตำาแหน่งเป็นกรรมการไม่เกิน 5 บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น
6. มิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท   
ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อจำากัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศและ อายุ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ   

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ดำาเนินการตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

องค์ประกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท กำาหนดไว้ดังนี้
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 1 คน  มีคะแนน

เสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1  เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึง  เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  
เว้นแต่ วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่  ของกรรมการที่ตนแทน  และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของ จำานวนกรรมการที่เหลืออยู่

การจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่ ปจัจบุนับรษิทัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาอนมุตันิโยบายและแผนดำาเนนิงานจากคณะกรรมการบรหิาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
สำาหรับคณะกรรมการ บริษัทจัดให้มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทจะทำาการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำากับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำาชมกิจการภายในโรงงาน
เพื่อให้เข้าใจสภาพการดำาเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วม
อบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำาหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม่ำาเสมอ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทงดการเข้าร่วมสัมนาภายนอก สำาหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้ทำา 
การปฐมนิเทศน์ตามนโยบายและแนวทางของบริษัทแล้ว

สำาหรับกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับผู้จัดการทุกส่วนงาน บริษัทจัดหลักสูตรสัมนาภายนอกบริษัท (Outside Seminar ) 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ วิสัยทัศน์ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะโดย

ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ จำานวน 6 หมวด รวม 55 ข้อ ดังนี้

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                                          11 ข้อ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 18 ข้อ

การประชุมคณะกรรมการ 9 ข้อ

การทำาหน้าที่ของกรรมการ 7 ข้อ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                                                                  5 ข้อ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ 5 ข้อ

กระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจัดทำาแบบสอบประเมิน จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองแบบทั้งคณะ 
ในวันประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 4 และ ส่งคืนให้แก่เลขาที่ประชุมเพื่อคำานวณหาค่าเฉลี่ย และแจ้งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ในการประชุมครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมิน  ความหมายของคะแนน 

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น

1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2  =  เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมิน ผลคะแนน

มากกว่า 90 ดีเยี่ยม

มากกว่า 80 ดีมาก

มากกว่า 70 ดี

มากกว่า 60 พอใช้

เท่ากับหรือน้อยกว่า  60 ควรปรับปรุง
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สำาหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยได้ทำาการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2564  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก และได้นำาผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไป

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย – คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองแบบรายคณะ ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 หมวด ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่ทำาให้การทำางานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน 

อย่างเพียงพอ
หลักเกณฑ์การประเมิน  ความหมายของคะแนน ผลการประเมินและผลคะแนนใช้หลักการเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีการการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานกรรมการบริหาร 

(3) การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้อย่างน้อยต้องมี

การประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง  กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมคณะกรรมการ เพิ่มเติมใน
กรณีที่มีความจำาเป็น โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่านจึงจะครบองค์ประชุม   

การลงมติที่ประชุมกรรมการ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียงลงคะแนน ในกรณี
คะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มเป็นอันชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

บริษัทมีการจัดทำาแผนกำาหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่สำาคัญของแต่ละครั้งเป็น 
การล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  14 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  และมีการประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference  เพื่อให้กรรมการ
ที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท  ได้กำาหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำาหนดวาระ
การประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

ในการประชุมทุกครั้งกำาหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้
บริษัทยังไม่ได้กำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อ
ขายต่อคณะกรรมการ

สำาหรับการทำารายการที่บริษัทมีกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานรายการดังกล่าว
แก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

การปฎิบัติในปีบัญชี 2563 
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 7 ครั้ง  โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

เพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  
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การเข้าประชุมของกรรมการ 12 ท่าน มีจำานวน 10 ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และ 2 ท่านปฎิบัติหน้าที่หลักที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโดยผ่านระบบ TV Conference โดยสรุปการเข้าประชุมของกรรมการดังนี้

เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100% )  จำานวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.34 ของกรรมการทั้งหมด

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (57.14%)       จำานวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ  8.33 ของกรรมการทั้งหมด

เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (42.86%)       จำานวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ  8.33 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากปฎิบัติงานในต่างประเทศและติดภารกิจงาน 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชี 2562  ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 11   ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น
• 7  ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท
• 4  ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
การประชุม

การประชุมคณะ
กรรมการ

การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 7/7 1/1

นายโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 7/7 1/1

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 7/7 1/1

นายทาดาโอะ ซูซูมูระ * กรรมการ 2/2 1/1

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล          กรรมการ 7/7 1/1

นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ      กรรมการ 7/7 1/1

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ

7/7 1/1 11/11

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ

7/7 1/1 11/11

นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ

7/7 1/1 11/11

นายพิจารณ์ สุขภารังษี  กรรมการอิสระ 7/7 1/1     3/3*****

นายโทรุ  ทานาเบะ***        กรรมการ  3/7 -

นายคะซึโทชิ  อีโนะ*** กรรมการ 4/7 1/1

นายเอะทสึยะ คาวาชิมา** กรรมการ 5/5 1/1

หมายเหตุ    *          กรรมการลาออกระหว่างปี (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)  
               **         กรรมการแต่งตั้งแทนระหว่างปี (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563    )
           ***        กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น   
               ****       สาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากปฎิบัติภารกิจในต่างประเทศ    
           ******    เข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

1. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 270,000 270,000

2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 270,000 270,000

3. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 270,000 270,000

4. นายทาดาโอะ  ซูซูมูระ * กรรมการ 230,000 230,000

5. นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล          กรรมการ 270,000 270,000

6. นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ      กรรมการ 270,000 270,000

7. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

270,000 415,000 685,000

8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 270,000 295,000 565,000

9. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 270,000 295,000 565,000

10. นายพิจารณ์  สุขภารังษี  กรรมการอิสระ 270,000 15,000 *** 285,000

11. นายโทรุ  ทานาเบะ             กรรมการ 250,000 250,000

12. นายคะซึโทชิ  อีโนะ กรรมการ 260,000 260,000

13. นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา** กรรมการ 200,000 200,000

รวม 3,370,000 1,020,000 4,390,000

หมายเหตุ     *    กรรมการลาออกระหว่างปี            
               **    กรรมการแต่งตั้งแทนระหว่างปี 
          ***    ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเข้าร่วมประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำาปี  2563  
บริษัทมีกรรมการบริหารจำานวน 6 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 44.51 ล้านบาท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปีบัญชี 2563 ได้รับการอนุมัติเป็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวงเงิน 5 ล้านบาท และ

ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายเดือน และรวมถึงค่าเบี้ยประชุม
สำาหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นดังนี้



145

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

(4) การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กลไกในการกำากับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่  โดยมีนโยบาย

ในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำาปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำากิจการเหล่านี้

ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders ‘ Agreement)   - ไม่มี

(5) การติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (CG Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่  จรรยาบรรณของกรรมการ

และพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์
อย่างสม่ำาเสมอ 

สำาหรับด้านกรรมการ บริษัทกำาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจน
และเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำา ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับดูแล
การปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการจัดการด้านความเสี่ยงและการให้ความสำาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฎิบัติการกำากับดูแลกิจการที่
กำาหนดหลักการไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจำาปี บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินโครงการสำารวจการกำากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2563 
ได้รับการประเมินในระดับดีมาก 

บริษัทส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ โดยการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อทบทวนการปฎิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์เป็นประจำาทุกปี 

ในปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินการดังนี้  เดือนตุลาคม จัดการฝึกอบรมการปฎิบัติตามข้อกำาหนดจริยธรรม สำาหรับพนักงานทุกคน 
นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกำาหนดจรรยาบบรรณของกรรมการและพนักงานในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานต้องไม่แสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท กรณีที่พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมภายนอกองค์กรหรือดำารงตำาแหน่ง
ภายนอก กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือลูกค้า และจะต้องไม่เกิดผลเสียหายแก่บริษัท 
กรณีที่มีผลเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ บริษัทจะเน้นย้ำาให้ตระหนักถึงพนักงานต้องแยกระหว่างงานของบริษัทกับงานส่วนตัวออกจากกัน และ
ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และพนักงานต้องไม่ยอมให้เหตุผลส่วนตัวหรือบุคคลในครอบครัวของ
ตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำาให้เบี่ยงเบนจากหลักการดำาเนินการโดยคำานึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ ลูกค้า ในกรณีที่สมาชิก
ในครอบครัวของพนักงานมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมที่ขัดแย้งหรืออาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา 
และพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผลประโยชน์นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการพิจารณาประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียง เพื่อแสดงความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ดังนี้
ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัท
กำาหนดเวลาห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 

เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ 
ซึ่งรวมถึงการกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำานวนหุ้นของบริษัทที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุก
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ครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ  
การไม่ปฎิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดทางวินัย  โดยผู้ที่กระทำาความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามบทลงโทษ

ของบริษัทต่อไป
บริษัทยังไม่ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน

ทำาการซื้อขายต่อคณะกรรมการ 
บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม การรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท อาทิ ข้อมูลลูกค้าครอบคลุมถึง 

การรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแล 
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ   ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วย
งานระบบสารสนเทศเทา่นัน้ และผูจ้ดัการฝา่ยของหนว่ยงานดงักลา่วจะมกีารทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมนิอยา่งนอ้ยปลีะ 1  ครัง้ 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร  ทั้งนี้ได้รับการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบภายในเป็นรายป ี

บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริษัททุกราย งดใช้
อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และหากต้องมีการถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตในทุกกรณี ซึ่งผู้ถ่ายภาพจะต้องติด
แถบป้ายที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้เพิ่มการห้ามนำาอุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์
ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

บริษัทกำาหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน เป็นไปตามกฎการจ้างงานของบริษัท หรือได้รับการลงโทษด้วยวิธีอื่นๆ 
 ในปี 2561 กลุ่มสแตนเลย์ได้เริ่มเผยแพร่การใช้ “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป” GDPR (General Data Protection 

Regulation) ให้บริษัทในกลุ่มทราบและนำาไปปฎิบัติให้เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทได้ออกนโยบาย Personally Identifiable Information 
Protection Policy  สำาหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้าผู้ซื้อ (Supplier)

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบโดย 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ (Offering) การให้คำามั่นสัญญา 
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจใน 
รูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่องกับการทำางานในบริษัท”

การตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำา 
ทุกปี ตลอดจนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ 

บริษัทกำาหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้องได้รับการดำาเนิน
คดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญ

บริษัทดำาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงมี 
ข้อกำาหนดการแจ้งข้อเสนอแนะด้านจรรรยาบรรณทางธุรกิจ สำาหรับการให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การทำาผิดกฎหมาย ผิดจรรณ
ยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์ ทั้งขององค์กรและตัวบุคคล โดยสามารถแจ้งได้ที่ สำานักเลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์ ซึ่งสำานักเลขาฯ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจรรณยาบรรณทางธุรกิจต่อไป 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณ

ของกรรมการและพนักงานบริษัท  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัทได้ดังนี้
เลขานุการบริษัท     อีเมล์   companysecretary@thaistanley.com
นักลงทุนสัมพันธ์     อีเมล์   adths@thaistanley.com  และ info@thaistanley.com 
โดยบริษัทเผยแพร่ หลักการ ขั้นตอนติดต่อ และการดำาเนินการ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com    
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(6) ผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่โดยมีผลการปฎิบัติโดยสรุปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำาไตรมาสทุกไตรมาสและประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยร่วมประชุมกับ 

ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายบริหาร เพื่อชี้แจงประเด็นที่สำาคัญ 
2. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะ กรรมการ 

บริษัทฯ โดยพิจารณา คุณสมบัติ คุณภาพงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
สำาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสม  

3. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำาป ี
2563 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ครอบคลุมระบบงานที่สำาคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสอบทานตามแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

7. สอบทานการกำากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

5. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
5.1 การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่ดี ในปี 2563 มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน บริษัทจัดทำาคู่มืออำานาจการอนุมัติกิจกรรมทางธุรกิจไว้
เป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินงาน และจัดทำาคู่มือปฎิบัติงาน สำาหรับทุกหน้าที่การปฎิบัติงาน รวมถึงกำาหนดอำานาจการตรวจสอบจนถึง
การรายงานผลของแต่ละการปฎิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทจัดให้มีการประชุมฝ่ายเป็นประจำาทุกเดือน (ORM Meeting) โดยผู้จัดการฝ่ายจะแจ้งผลดำาเนินงานและการจัดการต่างๆ 
ให้ทราบเพื่อความร่วมมือและบริหารจัดการร่วมกัน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์

บริษัทจัดตั้งฝ่าย Corporate Governance เพื่อดำาเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการรับทราบผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกัน

(1) ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วม

ประชุมด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการดำาเนินงานและผลการตรวจสอบจากฝ่าย Corporate Governance ให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ เห็นชอบ โดยสรุปดังนี้

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งในปี 2563 มีผล 
การประเมิน โดยสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
บริษัทมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการดำาเนินธุรกิจภายใต้ 

หลักการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการที่สำาคัญ ดังนี้
1.1 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน นโยบายและแนวปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2 บริษัทกำาหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบ และมีการจำากัดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร 
และพนักงาน มีการกำาหนดอำานาจอนุมัติการทำาธุรกรรมทางการเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

1.3 บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร (STARs Plan) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานบุคคลในภาพรวม
ที่มีความยุติธรรม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของหลักนิยมความสามารถ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทจัดทำาข้อกำาหนดและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละส่วนงานเป็นผู้ประเมิน

ความเสี่ยงและจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยง โดยมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยง 
รวมทั้งกำาหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมเป็นประจำาทุกปี โดยหน่วยงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง เป็นผู้ประสานงาน รวบรวม ให้
คำาแนะนำา สรุปผล และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษัทกำาหนดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมาตรการควบคุมที่สำาคัญ มีดังนี้

3.1 กำาหนดระเบียบ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำาหนดขอบเขตและลำาดับชั้นผู้ที่มี
อำานาจในการอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องงานบุคคลและแรงงาน งานบัญชี การตลาด การจัดซื้อ การผลิต เทคโนโลยี/เทคนิค 
สินทรัพย์และการทำาสัญญา เป็นต้น 

3.2 กำาหนดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กรอบ นโยบายและแนวปฏิบัติ
ของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ 

3.3 กำาหนดนโยบายเพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำาผลประโยชน์บริษัทไปใช้ส่วนตัว โดยมีการกำาหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน มีการติดตามการปฏิบัติ
และรายงานอย่างสม่ำาเสมอ

3.4 กำาหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดทำานโยบายและข้อกำาหนดที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมการใช้งานซอฟท์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การพัฒนาและการบำารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำาเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบบัญชี การเงิน การบริหารงานบุคคล 

และระบบการผลิต โดยมีการพัฒนาระบบ และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่ 
เหมาะสม และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

4.1 กำาหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำาคัญและเอกสารควบคุม 
4.2 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม 
4.3 มีการกำาหนดแผนสำารองฉุกเฉินสำาหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถ 

ปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำาหนดให้มีการซักซ้อแผนสำารองฉุกเฉินอย่างสม่ำาเสมอ
4.4 มีการกำาหนดช่องทางการสื่อสารภายในแก่พนักงานหลายช่องทาง เช่น ผ่านระบบ Intranet, e-mail, การติดประกาศ  

หรือการแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบ Document control 
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4.5 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามหลัก
จรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือ e-mail ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหา 
ข้อเท็จจริงและดำาเนินการแก้ไข

5. ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
บริษัทกำาหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และในส่วนของบัญชีและการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และนำาเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำาทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ส่วนงานตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ

สำาหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววราภรณ์  วรธิติกุล  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จำากัด ไม่มีข้อสังเกต
ประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำาคัญ

(2) ข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ   

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

(4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์  

การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว 

(5) แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของ

บริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

5.2 รายการระหว่างกัน
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำาเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน และบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นอยู ่  
การทำารายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริษัท และควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติตามมูลค่าขนาดรายการอย่างสม่ำาเสมอ
รายการที่ซื้อขายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่  

31  มีนาคม  2564  ข้อที่ 32 ดังนี้ รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจาก
แหล่งผลิต เดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน , รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำาหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำาไร
ส่วนเพิ่ม, ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำาเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
นั้น  ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำาระของค่าสิทธิ   
ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ปีบัญชี ความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

ของรายการ
2561 2562 2563

1. บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค 
จำากัด

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
สแตนเลย์ อิเล็คทริค โฮลดิ้ง เอเชีย 
แปซิฟิค พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ร้อยละ 35.66
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
• นายคะซึโทชิ อีโนะ
• นายโทรุ  ทานาเบะ

1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า 
และอุปกรณ์

713.45 896.68 764.14 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็น
แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม 
สแตนเลย์ 
ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำารายการ 
กับบุคคลภายนอก

2. การขายสินค้า 126.42 171.25 134.72 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็น
แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม 
สแตนเลย์ 
ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำารายการกับบุคคลภายนอก

3. ค่าสิทธิ  บริษัทจ่าย
ค่าสิทธิ ในอัตรา 
ร้อยละ 3 ของยอดขาย
สุทธิ คือ ยอดขายสินค้า
ของบริษัท หัก ด้วย
มูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อจากก
ลุ่มสแตนเลย์  

338.49 337.92 264.04 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือทาง
เทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์ บุคคลภายนอก เป็น
ราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ
เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

4. ค่าออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท
จ่ายให้ในกรณีที่บริษัท
ให้ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

248.87 147.46 84.03 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 
เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

5. ค่าวิชาการด้าน
เทคนิค บริษัทจ่ายให้
จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิต

18.22 10.18  - เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ปีบัญชี ความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

ของรายการ
2561 2562 2563

1. บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค 
จำากัด (ต่อ)

6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
บริษัทจ่ายให้จากการส่ง
พนักงานของบริษัทไป
ฝึกงานที่ บริษัท สแตน
เลย์อิเลคทริค จำากัด

9.37 0.91 0.01 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

7. ค่าคอมมิชชั่น บริษัท
จ่ายให้จากการเป็น
ตัวแทนติดต่อลูกค้า

20.00 20.00 103.65 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

8. รายได้อื่นๆ 3.28 - 0.69 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

2.บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำากัด

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
• นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล
• นายโคอิจิ  นางาโนะ

1. การขายสินค้า 409.81 433.37 292.49 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายได้อื่น ๆ 0.19 0.08 0.11 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

3. รายได้ค่าสิทธิ 0.82 0.66 0.43 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

3. บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ 
อิเลคทริค  จำากัด

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  
คือ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค 
จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 50
2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
• นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
• นายโทรุ ทานาเบะ
• นายเอะทซึยะ คาวาชิมา
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20

1. การซื้อสินค้า 504.08 512.91 310.68 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. การขายสินค้า 22.55 106.70 292.59 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 0.04 0.01 0.07 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ข้อมูล
สารสนเทศ ประวัติบริษัท

จุดเด่น
ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ปีบัญชี ความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

ของรายการ
2561 2562 2563

4.บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง 
เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี ถือหุ้นร้อยละ 
67.50
2. มีกรรมการร่วมกัน 2ท่านคือ
• นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
• นายโทรุ ทานาเบะ
3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
4. ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 1,914.74 1,903.27 1,707.61 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า 8.92 9.07 5.86 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 0.18 0.02 0.18 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

5. PT.Indonesia Stanley 
Electric

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด 
ถือหุ้นร้อยละ 60
2. มีกรรมการร่วมกัน  3 ท่าน คือ
• นายโคอิจิ นางาโนะ
• นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
• นายโทรุ ทานาเบะ
3. บริษัทถือหุ้น  ร้อยละ 10

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 15.18 1.33 0.41 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า 299.77 192.41 155.44 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 14.10 2.88 0.69 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

6.บริษัท ศิริวิทย์ 
สแตนเลย์ จำากัด

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
• นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
• นายโคอิจิ นางาโนะ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 378.68 470.38 368.98 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายวัตถุดิบ 9.85 7.48 3.56 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 0.35 0.06 - เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
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จุดเด่น
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ 
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ปีบัญชี ความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

ของรายการ
2561 2562 2563

7. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2
2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน   คือ
• นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
• นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
• นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
• นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 12.42 9.66 5.61 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด 

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นร้อย

ละ  3.34

2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ

• นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

• นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ   

1. รายการขายสินค้า 148.83 132.30 121.90 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

9. บริษัท ลูแม็กซ์ อินดัสทรี้ จำากัด 

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด 
ถือหุ้น ร้อยละ 26.31
3. มีกรรมการร่วมกัน
1 ท่าน 
• นายโทรุ ทานาเบะ

1. รายการซื้อสินค้า 1.31 1.84 1.56 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า 4.24 1.84 42.10 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการ ทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

10. บริษัท สำานักงานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล จำากัด 

1. มีกรรมการร่วมกัน  1 ท่าน คือ
• นายพิจารณ์  สุขภารังษี

1. รายการบริการด้าน

กฎหมาย

0.74 0.81 0.10 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

11. บริษัท อีเลคโทรโพลีเมอร์ 
(ไพรเวท)

1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ  10.06
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด 
ถือหุ้น ร้อยละ 25
3. มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 
• นายโคอิจิ นางาโนะ

1. รายการขายสินค้า - 7.13 27.14 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายได้ค่าสิทธิ - 1.26 0.38 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
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ชื่อบริษัท ประเภทรายการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ปีบัญชี 

2561 2562 2563

1. Guangzhou Stanley Electric  (China) มูลค่าซื้อ            129.41 99.78 41.64

มูลค่าขาย           0.20 0.09 0.15

2. Stanley Electric (Asia Pacific)  (Tai-wan) มูลค่าซื้อ            0.18 0.17 0.01

มูลค่าขาย           0.80 - -

3. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ            107.70 104.67 84.17

มูลค่าขาย           - - -

4. Stanley Electric US Inc. (U.S.A) มูลค่าซื้อ            1.49 0.66 0.80

มูลค่าขาย           0.02 0.01 0.04

5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China) มูลค่าซื้อ             0.38 0.39 0.91

มูลค่าขาย           1.73 15.71 253.63

6. Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ            3.84 3.85 2.21

มูลค่าขาย           - - -

7. Stanley Electric Do Brazil LTDA มูลค่าซื้อ            - 0.08 0.05

มูลค่าขาย           0.29 35.53 0.35

8. Stanley Iwaki Works Ltd. มูลค่าซื้อ            12.95 16.66 7.31

มูลค่าขาย           1.69 3.19 3.31

9. Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong มูลค่าซื้อ             9.93 3.98 4.10

มูลค่าขาย           - - 1.02

10. Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ            0.05 - -

มูลค่าขาย           17.07 18.18 14.15

11.Tianjin Stanley Electric Technology Co,Ltd มูลค่าซื้อ            7.46 5.55 12.60

มูลค่าขาย           - - -

Design and Development Fee           5.04 - -

12. Stanley Electric Manufacturing Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ             - - -

มูลค่าขาย           0.01 47.93 61.14

2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 100) ของบริษัท  
สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปใน
รูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็น
แหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำา
รายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้
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ปีบัญชี 

2561 2562 2563

13.Stanley Electric (Asia Pacific) Singapore มูลค่าซื้อ                - - -

มูลค่าขาย           0.32 - -

14. Stanley Electric  Hungary มูลค่าซื้อ                0.75 - -

มูลค่าขาย           0.09 - -

15. Stanley Electric Sale of America , Inc มูลค่าซื้อ                - - -

มูลค่าขาย           2.29 - -

16. Stanley Electric Philippines INC. มูลค่าซื้อ                - - 12.39

มูลค่าขาย           - - -

17. II Stanley Electric Co.,Inc มูลค่าซื้อ  - - -

มูลค่าขาย  - - 0.02

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน
การทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร โดยเป็นประเภท

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ
ราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2563 มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การทำารายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำาเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่ม และราคาซื้อขายเป็น

ราคาปกติธุรกิจ คือ กำาหนดจากต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำารายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547  และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้
บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2523 – 2533  
ก่อตั้งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประวัติบริษัท

2523

ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด 
โดยมีวัตถุประสงค์สำาหรับผลิตและ
จำาหน่ายหลอดไฟสำาหรับยานยนต์ โดย
มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน

พฤษภาคม

2527

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้าน
บาทได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุสำาหรบัผลติภณัฑส์อ่งสวา่ง
สำาหรับยานยนต์ และก่อสร้าง
โรงงานเสร็จสมบูรณ์

กรกฎาคม - สิงหาคม

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำาหรับการขยายโรงงานผลิตแม่

พิมพ์

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำาหรับการขยายโรงงานผลิตหลอด

ไฟ

ก่อสร้างโรงงานสำาหรับผลิตโคมไฟที ่

1 เสร็จสมบูรณ์

กุมภาพันธ์

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

2533

2524
ก่อสร้างโรงงานผลิตหลอดไฟ
สำาหรับยานยนต์เสร็จสมบูรณ์
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 18 

ล้านบาท

เมษายน

2531
ลงทุนสำาหรับโรงงานแห่งใหม่ 
คือ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ 

อินเตอร์เนชั่นแนลจำากัด

มีนาคม 

ก่อสร้างโรงงานสำาหรับผลิต 

แม่พิมพ์และ JIG เสร็จสมบูรณ์

เมษายน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

พฤศจิกายน

ตุลาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาท

ร่วมลงทุนกับ บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำากัด , 
บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำากัด , บริษัท 
ลูแม็กซ์ อินดัสทรีส์ จำากัด

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อสร้างอาคารสำานักงานใหญ่เสร็จ

สมบูรณ์

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัย

และพัฒนา

2534

2537
2534 – 2544  
ขยายกิจการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์
ส่องสว่างยานยนต์แบบครบวงจร

กรกฎาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 274.5 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 

ก่อตั้งมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยมี

ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท

ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม

• เซ็นต์สัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท ลาว สแตนเลย์ จำากัด  
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

• ก่อสร้างส่วนขยายโรงงานโคมไฟเสร็จสมบูรณ์

2536

อาคารสำานักงานใหญ่
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
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จุดเด่น
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รายงานประจำาปี 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

2538

พฤษภาคม

มิถุนายน

กันยายน

พฤศจิกายน

เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง 
บริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำากัด

เพิ่ มทุ นจดทะ เบี ยน เป็ น 

383.125 ล้านบาท

ได้ รับการส่ ง เสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับ

การขยายโรงงานแม่พิมพ์

ก่อสร้างอาคารสวัสดิการสำาหรับพนักงาน
เสร็จสมบูรณ์ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 2 
สำาหรับยานยนต์ในส่วนรถยนต์เสร็จสมบูรณ์

2539

พฤษภาคม

ตุลาคม

เซน็ตส์ญัญารว่มลงทนุเพ่อืจดัตัง้ VIETNAM STANLEY 

ELECTRIC  CO.,LTD. ในประเทศเวียตนาม

ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตโคมไฟที่ 3 เสร็จสมบูรณ์

2542

มกราคม

กรกฎาคม

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 
ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์และ โรงงาน

ผลิตหลอดไฟ

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 

ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์

2544

กันยายน

• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
QS 9000 ในส่วนโรงงานผลิต
หลอดไฟและโคมไฟ

• ร่ วมลงทุนจัดตั้ งบริษัท  P .T .  
Indonesia Stanley Electric 
ประเทศอินโดนีเซีย

อาคารสวัสดิการ
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2545

กันยายน
ได้รับการรับรองระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

2545 – 2555
กิจการเป็นเลิศด้านผลดำาเนินงาน
และด้านสังคม

2549

2555

2546

2550

กันยายน

มิถุนายน

กรกฎาคม

มีนาคม

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้าน
สวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2549 

จากกระทรวงแรงงาน

ก่อสร้ างโรงงานโคมไฟที่  7 
สำาหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง
สำาหรบัรถยนตป์ระเภทประหยดั
พลังงาน (ECO Car) เสร็จ

สมบูรณ์

ได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE”  
สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD 
ประจำาปี  2546 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนที่มีผลการดำาเนินงานดีเด่น

ก่อสร้างโรงงานโคมไฟที่ 5 
สำาหรับผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง
ยานยนต์เสร็จสมบูรณ์
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2556 – 2564
ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ที่ธำารงไว้ซึ่งการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง

2559

กรกฎาคม

กันยายน

กรกฎาคม

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดี เด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำางาน ประจำาปี 2559 “ จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เป็นปีที่ 13

• ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน เป็น
ปีที่ 11

• ร่วมลงทุนกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จำากัด

ได้ รั บรางวั ลถ้ วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รางวัล Thailand Labour 
Management Excellence Award 
2017 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นสถาน
ประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้าน
แรงงานยอดเยี่ยม 

2557

กรกฎาคม

ก่อสร้ า ง  อาคาร PQC อาคาร
อเนกประสงค์และงานวิศวกรรม
เสร็จสมบูรณ์ 

2556

กันยายน

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2556 จากกระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 8

2558

กรกฎาคม

ได้ รั บรางวั ล  “สถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
การทำางาน ประจำาปี 2558” จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12

2560
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สิงหาคม

สิงหาคม

พฤศจิกายน

เมษายน

ไดร้บัรางวลั ASEAN – OSHNET Award 
ประเภท Excellence Award จาก 
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียน 
OSEAN-OSHNET ในงานมอบรางวัล 
ASEAN – OSHNET ครั้งที่ 2 ณ เมือง
เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ก่อสร้างโรงงานแม่พิมพ์และ
ศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ ์
(DMT)  เสร็จสมบูรณ์

ได้รับรางวัล “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ประจำาปี 2562 (16 ปีต่อเนื่อง)” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงานได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2562 จาก

กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 14

ซื้อหุ้นเพิ่มทุน Electropolymers 

(Private) Limited ประเทศปากีสถาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัท 
พื้นที่รับเสด็จได้แก่ อาคารสำานักงาน ชั้น 1 , ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย 
(Safety Dojo) , ศูนย์วิจัยและพัฒนา (RD Center) และ โรงงาน Lamp 7

2561 มกราคม

กรกฎาคม

ก่อสร้าง โรงงาน Lamp 7 
ส่วนขยาย เสร็จสมบูรณ์ 

2562

มีนาคม

พฤศจิกายน

ปรับปรุงอาคารสวัสดิการที่ประกอบด้วย 
โรงอาหาร โรงยิม ห้อง Education room  
เสร็จสมบูรณ์ 

ก่อสร้างโรงงานผลิตระบบโคมไฟ Lamp 
8 เสร็จสมบูรณ์

2563



บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกัด (มหาชน)

29/3 หมู 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบานกลาง 
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

กอนอิฐสี่เหลี่ยมสีสมที่อยูดานลางเปรียบเสมือนรากฐานของบริษัท
ที่สะสมมาตลอด 40 ป ที่มีความมั่นคงแข็งแกรงค้ำจุนทุกสิ่งไว

โดยเลข 4 ที่อยูดานบน ออกแบบใหมียอดดานบนเปนปลายแหลมตองการ
ที่จะสื่อถึงการพุงไปเปนที่โดดเดนสูความสำเร็จ ขีดที่อยูดานหนาของเลข 4 
เปรียบเสมือนโลแหงประสบการณที่คอยคุมกันและตานทานอุปสรรคตางๆ
ที่จะเขามา

ตอมาคือเลข 0 ที่มีลักษณะที่ออกแบบใหเปนวงลอที่หมุนขับเคลื่อนองคกร
ใหมีความกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง

โทรศัพท 0-2581-5462 , 0-2977-9555 

โทรสาร 0-2581-5397
Be Friendly to 

the Environment


