
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีระหว่างกาลของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุน

ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ�งผูบ้รหิาร

ของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหว่างกาลนี�ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า 

เป็นผู้รบัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี�มีขอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั �นว่าจะพบเรื�องที�มนัียสําคญัทั �งหมดซึ�งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันั �นขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลที�สอบทานได้

ข้อสรปุ 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่าขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล

ดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

วิเชียร กิ�งมนตรี

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3977

กรุงเทพมหานคร 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 มีนาคม 30 มิถนุายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,332,226,957 2,663,330,410 2,332,226,957 2,663,330,410

เงนิลงทุนระยะสั �น 6 3,322,000,000 2,258,000,000 3,322,000,000 2,258,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 7 2,127,934,715 2,550,248,111 2,127,934,715 2,550,248,111

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 9 607,208,476 476,679,563 607,208,476 476,679,563

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกําหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 10 66,545,567 44,380,610 66,545,567 44,380,610

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 10,038,402 7,524,762 10,038,402 7,524,762

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 8,465,954,117 8,000,163,456 8,465,954,117 8,000,163,456

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 10 76,315,902 18,738,098 76,315,902 18,738,098

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 5 1,378,907,962 1,336,747,660 1,378,907,962 1,336,747,660

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 1,614,627,527 1,710,120,028 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11 25,353,192 23,267,369 3,132,500 3,132,500

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 12 9,243,945,995 9,402,862,077 9,243,945,995 9,402,862,077

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 1,016,052,524 1,027,622,470 1,016,052,524 1,027,622,470

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 27,975,850 23,089,165 27,975,850 23,089,165

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 13,383,178,952 13,542,446,867 11,800,374,922 11,866,236,159

รวมสินทรพัย ์ 21,849,133,069 21,542,610,323 20,266,329,039 19,866,399,615

กรรมการ    ___________________________________ กรรมการ    ___________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

(นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 มีนาคม 30 มิถนุายน 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 447,154,042 498,067,977 447,154,042 498,067,977

เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8 483,366,301 538,340,036 483,366,301 538,340,036

เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 168,222,017 177,455,506 168,222,017 177,455,506

เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8 144,175,955 253,230,209 144,175,955 253,230,209

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 42,538 239,190 42,538 239,190

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 267,029,931 153,387,880 267,029,931 153,387,880

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 13 309,278,760 346,716,922 309,278,760 346,716,922

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,819,269,544 1,967,437,720 1,819,269,544 1,967,437,720

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 469,583,420 472,244,504 153,022,614 137,002,362

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 393,310,091 385,147,496 393,310,091 385,147,496

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 862,893,511 857,392,000 546,332,705 522,149,858

รวมหนี�สิน 2,682,163,055 2,824,829,720 2,365,602,249 2,489,587,578

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้

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

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 17,408,340,518 17,024,855,642 15,975,048,306 15,484,861,795

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 832,941,996 767,237,461 999,990,984 966,262,742

รวมส่วนของเจ้าของ 19,166,970,014 18,717,780,603 17,900,726,790 17,376,812,037

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 21,849,133,069 21,542,610,323 20,266,329,039 19,866,399,615

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,218,766,323 1,718,642,381 3,218,766,323 1,718,642,381

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (2,597,340,850) (1,793,100,126) (2,597,340,850) (1,793,100,126)

กาํไร(ขาดทุน)ขั �นต้น 621,425,473 (74,457,745) 621,425,473 (74,457,745)

รายไดอ้ื�น

- เงนิปันผลรบั 8, 11 - - 205,056,486 94,579,667

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 8,041,304 4,734,020 8,041,304 4,734,020

- ดอกเบี�ยรบั 4,729,338 7,805,279 4,729,338 7,805,279

- อื�นๆ                                        15,467,671 9,026,073 15,467,671 9,026,073

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย 649,663,786 (52,892,373) 854,720,272 41,687,294

คา่ใชจ้่ายในการขาย (162,092,328) (82,213,296) (162,092,328) (82,213,296)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (79,914,276) (78,831,761) (79,914,276) (78,831,761)

รวมค่าใช้จ่าย (242,006,604) (161,045,057) (242,006,604) (161,045,057)

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 407,657,182 (213,937,430) 612,713,668 (119,357,763)

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 11 71,679,442 20,145,274 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 479,336,624 (193,792,156) 612,713,668 (119,357,763)

ภาษเีงนิได้ 14 (95,851,748) 9,741,142 (122,527,157) (5,145,736)

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด 383,484,876 (184,051,014) 490,186,511 (124,503,499)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 5.00 (2.40) 6.40 (1.62)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิสาํหรบังวด 383,484,876 (184,051,014) 490,186,511 (124,503,499)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวดหลงัภาษี:

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 42,160,302 11,823,959 42,160,302 11,823,959

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (8,432,060) (2,364,792) (8,432,060) (2,364,792)

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 33,728,242 9,459,167 33,728,242 9,459,167

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูการเงนิของ

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 39,970,366 (58,628,970) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภท

รายการใหมเ่ขา้ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (7,994,073) 11,725,794 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 31,976,293 (46,903,176) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 65,704,535 (37,444,009) 33,728,242 9,459,167

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 449,189,411 (221,495,023) 523,914,753 (115,044,332)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูค่า ผลต่างจาก

เงินลงทุนใน การแปลงค่า การวดัมลูค่าใหม่ รวม

การวดัมลูค่า ตราสารทุน ข้อมลูทางการเงิน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - เงินลงทุนใน ผา่นกาํไรขาดทุน ของบริษทัร่วม ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย เบด็เสรจ็อื�น และการร่วมค้า หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563

- ตามที�รายงานไว้เดิม 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,595,671,038 448,000 - (176,791,192) (23,200,047) (199,543,239) 17,321,815,299

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (184,051,014) - 9,459,167 (46,903,176) - (37,444,009) (221,495,023)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,411,620,024 - 961,512,386 (223,694,368) (23,200,047) 714,617,971 18,051,925,495

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 383,125,000 504,250,000 38,312,500 17,024,855,642 - 969,173,204 (199,025,281) (2,910,462) 767,237,461 18,717,780,603

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 383,484,876 - 33,728,242 31,976,293 - 65,704,535 449,189,411

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 383,125,000 504,250,000 38,312,500 17,408,340,518 - 1,002,901,446 (167,048,988) (2,910,462) 832,941,996 19,166,970,014

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การวดัมลูค่า

เงินลงทนุใน การวดัมลูค่าใหม่ รวม

การวดัมลูค่า ตราสารทนุ ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทนุที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้ เงินลงทนุใน ผา่นกาํไรขาดทนุ ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

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

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

- ตามที�รายงานไว้เดิม 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,168,253,176 448,000 - (23,200,047) (22,752,047) 16,071,188,629

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

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

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (124,503,499) - 9,459,167 - 9,459,167 (115,044,332)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,043,749,677 - 961,512,386 (23,200,047) 938,312,339 16,907,749,516

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,484,861,795 - 969,173,204 (2,910,462) 966,262,742 17,376,812,037

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 490,186,511 - 33,728,242 - 33,728,242 523,914,753

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 383,125,000 504,250,000 38,312,500 15,975,048,306 - 1,002,901,446 (2,910,462) 999,990,984 17,900,726,790

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�น
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 479,336,624 (193,792,156) 612,713,668 (119,357,763)

รายการปรบัปรุงกาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

- คา่เสื�อมราคา 12 310,509,748 303,276,915 310,509,748 303,276,915

- คา่ตดัจาํหน่าย 70,977,071 63,094,373 70,977,071 63,094,373

- ดอกเบี�ยรบั (4,729,338) (7,805,279) (4,729,338) (7,805,279)

- สว่นแบง่ผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ 11 (71,679,442) (20,145,274) - -

- เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8, 11 - - (205,056,486) (94,579,667)

- กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (67,824) (83,591) (67,824) (83,591)

- (กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมลูคา่อนุพนัธท์างการเงนิ (196,652) 2,059,055 (196,652) 2,059,055

- คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 190,560 510,745 190,560 510,745

- กลบัรายการคา่เผื�อมลูคา่สทุธขิองสนิคา้คงเหลอื

ที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน - (78,060) - (78,060)

- ประมาณการหนี�สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย 10,676,933 17,672,512 10,676,933 17,672,512

- (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น (4,391,866) 1,185,676 (4,391,866) 1,185,676

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 790,625,814 165,894,916 790,625,814 165,894,916

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 423,798,855 1,220,945,519 423,798,855 1,220,945,519

- สนิคา้คงเหลอื (130,719,473) 40,733,120 (130,719,473) 40,733,120

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น (2,513,640) 23,328,044 (2,513,640) 23,328,044

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น (4,886,685) 333,387 (4,886,685) 333,387

- เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น (50,913,935) (288,115,840) (50,913,935) (288,115,840)

- เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (54,973,735) (215,008,989) (54,973,735) (215,008,989)

- เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น (30,271,973) (20,977,854) (30,271,973) (20,977,854)

- เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (109,615,073) (61,682,686) (109,615,073) (61,682,686)

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (37,438,162) (109,660,169) (37,438,162) (109,660,169)

- จา่ยคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน (2,514,338) (21,246,395) (2,514,338) (21,246,395)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 790,577,655 734,543,053 790,577,655 734,543,053

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 790,577,655 734,543,053 790,577,655 734,543,053

- รบัดอกเบี�ย 2,128,964 3,503,675 2,128,964 3,503,675

- จา่ยภาษเีงนิได้ (1,296,914) (468,618) (1,296,914) (468,618)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 791,409,705 737,578,110 791,409,705 737,578,110

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 10 (90,678,048) (48,146,889) (90,678,048) (48,146,889)

เงนิสดจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 10 10,935,287 49,556,249 10,935,287 49,556,249

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (141,388,789) (777,491,525) (141,388,789) (777,491,525)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 67,850 83,600 67,850 83,600

ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 1,114,915 2,282,082 1,114,915 2,282,082

เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8, 11 205,056,486 94,579,667 205,056,486 94,579,667

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (48,012,725) (38,335,356) (48,012,725) (38,335,356)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 6 892,000,000 190,000,000 892,000,000 190,000,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสั �น 6 (1,956,000,000) - (1,956,000,000) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,126,905,024) (527,472,172) (1,126,905,024) (527,472,172)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ (335,495,319) 210,105,938 (335,495,319) 210,105,938

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 4,391,866 (1,185,676) 4,391,866 (1,185,676)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 2,332,226,957 3,386,356,311 2,332,226,957 3,386,356,311

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 50,295,450 156,303,556 50,295,450 156,303,556

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี� 

ข้อมลูทางการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9
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1 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดที�รายงาน

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

ต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัทั �งอุปสงค์และอุปทานของห่วงโซ่การผลติ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดใ้หค้วามใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ 

COVID-19 เป็นพเิศษ และประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งการวางแผนเพื�อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่าง

มปีระสทิธผิลซึ�งส่งผลให้รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิารเพิ�มขึ�นจากงวดเดยีวกนัในปีก่อน จํานวน 1,500 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 87 

แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงประเมนิผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างใกลช้ดิ 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชี

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

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

ขอ้มูลทางการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจาก

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั

ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  

3 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรบัปรุง ซึ�งมีผลบังคบัใช้ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม  
พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบที�มนัียสาํคญัต่อบรษิทั 

4 ข้อมูลการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธข์องบรษิทัซึ�งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาผลประกอบการของบรษิทัตามกลุ่มของ 

ผลติภณัฑ์

ส่วนงานธรุกิจ

บรษิทัดําเนินกจิการเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ์ และการออกแบบผลติภณัฑ์ ผูม้อีํานาจตดัสนิใจ

สงูสุดดา้นการดําเนินงานพจิารณาผลการดําเนินงานจากขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนักบัที�นําเสนอในขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 รายได้จากการขายและบรกิารทั �งหมดมจีงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้เมื�อ

ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (Point in time)
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รายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดต้ามกลุ่มผลติภณัฑด์งันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 3,180,313,928 1,508,451,639

แม่พมิพแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ์ 38,452,395 210,190,742

3,218,766,323 1,718,642,381

รายได้ตามที�ตั �งทางภมิูศาสตร์

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดต้ามที�ตั �งทางภูมศิาสตรด์งันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ในประเทศ  2,034,350,578 1,199,807,406

ต่างประเทศ 1,184,415,745 518,834,975

3,218,766,323 1,718,642,381

ลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซึ�งมรีายการกับบรษิัทเป็นสดัส่วน
เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดท้ั �งหมดของบรษิทั เป็นจํานวน 3 กลุ่มกจิการดงันี� (พ.ศ. 2563 : 3 กลุ่มกจิการ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

กลุ่มที� 1 1,186 658

กลุ่มที� 2 914 346

กลุ่มที� 3 369 240

2,469 1,244

ทั �งนี� กลุ่มกจิการ หมายถงึ ลูกคา้ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
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5 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที�มูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดั

      มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

        เงนิลงทุนในตราสารทุน 106,978,121 111,530,569 - - 1,271,929,841 1,225,217,091 1,378,907,962 1,336,747,660

รวมสินทรพัย์ 106,978,121 111,530,569 - - 1,271,929,841 1,225,217,091 1,378,907,962 1,336,747,660

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่า 

      ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

      กาํไรขาดทุน 

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 

- สญัญาซื�อขายเงนิตรา

              ต่างประเทศล่วงหน้า - - 42,538 239,190 - - 42,538 239,190

รวมหนี�สิน - - 42,538 239,190 - - 42,538 239,190

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 1

มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิในระดบั 1 คาํนวณจากราคาปิด ที�อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศคาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�กําหนดไวใ้นตลาดที�มกีารซื�อขายคล่อง 

ผลกระทบของการคดิลดราคาสาํหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึ�งมมีลูค่ายุตธิรรมในระดบั 2 ไม่มสีาระสาํคญั 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 3

บรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งมาจากขอ้มูล

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

การเปลี�ยนแปลงของเครื�องมอืทางการเงนิระดบั 3 สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มดีงันี�

เงินลงทุนในตราสารทุน

ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

บาท

ยอดตน้งวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 1,225,217,091

กําไรที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 46,712,750

ยอดปลายงวด ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 1,271,929,841

ขั �นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การประชุมระหว่างผู้อํานวยการสายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
กระบวนการประเมนิและผลลพัธ์จะจดัขึ�นอย่างน้อยทุกไตรมาส

ข้อมูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้ที�มีสาระสําคญัของลําดบัชั �นของมูลค่ายุติธรรมที� 3 คอืปัจจยัการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of 
Marketability : DLOM) ประมาณโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการประเมินมูลค่า (International Valuation standards) โดยบริษัทได้ใช้

ค่ากลางของช่วงขอ้มลูดงักล่าว 
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6 เงินลงทุนระยะสั �น

เงนิลงทุนระยะสั �นประกอบด้วยเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจําที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกิน 3 เดอืน  
แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสั �นในระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี�

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด 2,258,000,000

ลงทุนเพิ�มระหว่างงวด 1,956,000,000

ไถ่ถอนระหว่างงวด (892,000,000)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,322,000,000

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนระยะสั �นมีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.63 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 

0.21 ถงึรอ้ยละ 0.63 ต่อปี) 

7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สุทธ ิณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี�

30 มิถนุายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 1,859,341,064 2,119,220,891

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

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น สุทธิ 1,838,895,063 2,098,774,890

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 8) 182,178,648 296,457,727

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 8) 13,342,990 39,163,203

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 46,132,880 56,389,044

ภาษมีลูค่าเพิ�มคา้งรบั 25,947,840 14,976,949

ลูกหนี�อื�นๆ 21,437,294 44,486,298

2,127,934,715 2,550,248,111



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 แยกตามอายุหนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

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

30 มิถนุายน 31 มีนาคม 30 มิถนุายน 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 

เกนิกําหนดชําระ 1,822,774,719 2,095,505,182 180,896,035 292,676,858

   - น้อยกว่า 3 เดอืน 16,120,344 3,241,708 1,155,919 3,780,869

   - 3 - 6 เดอืน - 28,000 126,694 -

   - 6 - 12 เดอืน - - - -

   - เกนิกว่า 1 ปี 20,446,001 20,446,001 - -

1,859,341,064 2,119,220,891 182,178,648 296,457,727

8 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บรษิัทมรีายการค้าที�มสีาระสําคญักบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น โดยถอืหุ้นในบรษิัท 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.66 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ�งเป็นผู้บรหิารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.57  

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จํากดั และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

รายได้จากการขาย 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  146,840,669 188,387,579

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 33,084,458 30,304,017

บรษิทัร่วม 82,995,576 16,042,519

การร่วมคา้ 63,436,903 26,102,142

326,357,606 260,836,257

รายได้อื�น

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 155,159 252,282

รายได้เงินปันผล

บรษิทัร่วม 205,056,486 94,579,667



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

รายได้ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 937,930 -

ซื�อสินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 828,025,533 373,445,863

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 105,983,406 51,730,887

บรษิทัร่วม 9,538,996 81,634,600

943,547,935 506,811,350

ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 72,687,219 39,502,421

ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 6,352,224 17,289,218

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 13,933 -

บรษิทัร่วม - 372,794

6,366,157 17,662,012

ค่านายหน้า 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 31,696,816 6,232,199

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั �น 10,343,959 10,815,108



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั มดีงันี�

30 มิถนุายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  52,829,738 159,786,768

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 38,193,505 35,187,083

บรษิทัร่วม 55,725,602 51,677,957

การร่วมคา้ 35,429,803 49,805,919

182,178,648 296,457,727

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  13,342,990 39,163,203

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  436,361,424 479,505,986

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 37,235,304 43,576,418

บรษิทัร่วม 9,769,573 15,257,632

483,366,301 538,340,036

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ 144,175,955 253,230,209

9 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

30 มิถนุายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ 293,102,457 239,155,015

งานระหว่างทํา 142,732,731 84,138,194

สนิคา้สาํเรจ็รปู 94,550,457 88,634,062

สนิคา้ระหว่างทาง 79,172,288 66,911,189

609,557,933 478,838,460

หกั  ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและล้าสมยั 

   - วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ (1,985,597) (1,865,897)

   - งานระหว่างทํา (211,790) (185,171)

   - สนิคา้สาํเรจ็รปู (152,070) (107,829)

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 607,208,476 476,679,563



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานในระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด 63,118,708

ใหกู้้ยมืเพิ�มขึ�น 90,678,048

รบัชาํระคนืระหว่างงวด (10,935,287)

ยอดคงเหลอืปลายงวด 142,861,469

เงนิใหกู้้ยมืแก่พนักงานมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.99 - 1.00 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 0.99 - 1.70 ต่อปี) โดยมกํีาหนดจ่ายชําระคนื
ระหว่าง 2 เดอืน ถงึ 3 ปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2564: 1 เดอืนถงึ 2 ปี) 

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

30 มิถนุายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี 66,545,567 44,380,610

ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่าหนึ�งปี 76,315,902 18,738,098

142,861,469 63,118,708

บรษิทัไม่มรีายการผลกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรบัเงนิใหกู้้ยมืแก่พนักงานสาํหรบังวดสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ

31 มนีาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

สรปุได้ดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

สดัส่วน 

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม

พ.ศ. 2564

เงินลงทุน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ชื�อ ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัร่วม 

Vietnam Stanley Electric ผลติชิ�นส่วน 8.30 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 20 1,614,627,527 1,710,120,028 54,044,189 54,044,189

การร่วมค้า

Lao Stanley ผลติชิ�นส่วน 0.25 ลา้นเหรยีญ

Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 50 25,353,192 23,267,369 3,132,500 3,132,500

1,639,980,719 1,733,387,397 57,176,689 57,176,689

ข) การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้าสาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

มีดงันี�

ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,733,387,397 57,176,689

ส่วนแบ่งผลกําไร 71,679,442 -

เงนิปันผลรบั (205,056,486) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 39,970,366 -

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,639,980,719 57,176,689



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

บาท

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธิ 9,402,862,077

เพิ�มขึ�นระหว่างงวด 151,593,692

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ สุทธิ (26)

หกั  ค่าเสื�อมราคา (310,509,748)

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธิ 9,243,945,995

รายการสนิทรพัยท์ี�เพิ�มขึ�นระหว่างงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื�องจกัรระหว่างการตดิตั �งและงานระหว่างการก่อสรา้ง

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัสําหรบัรายจ่ายลงทุนในอนาคตที�ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิจํานวน 201 ลา้นบาท 

(31 มนีาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 110 ลา้นบาท) 

13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

30 มิถนุายน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 129,410,522 221,403,575

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 29,557,176 34,096,640

ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 121,174,790 57,280,000

อื�น ๆ 29,136,272 33,936,707

309,278,760 346,716,922



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 114,938,965 - 114,938,965 -

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (19,087,217) (9,741,142) 7,588,192 5,145,736

95,851,748 (9,741,142) 122,527,157 5,145,736

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรู้ดว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดยีวกนักบัที�ใช้กบัอตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนักทั �งปีที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยประมาณการอัตราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักสําหรบัปีที�ใช้สําหรบังวดระหว่างกาล
สามเดอืนสิ�นสุด 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 20.00 ต่อปี และอตัรารอ้ยละ 20.00 ต่อปี สําหรบัวธิีราคาทุนและวธิีส่วนได้เสยี

ตามลําดับ เปรียบเทียบกับประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที�ใช้ในงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
คืออัตราร้อยละ 4.31 ต่อปี และ อัตราร้อยละ (5.03) ต่อปี สําหรบัวธิีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย ตามลําดบั ทั �งนี�อัตราภาษีเงนิได้

ของงวดระหว่างกาลงวดก่อนมอีตัราที�ตํ�ากว่าเนื�องจากบรษิทัประสบปัญหาขาดทุนจากการดําเนินงานจงึไม่มค่ีาใชจ่้ายภาษีเงนิได้

15 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทไม่มภีาระผูกพนัและหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นในภายหน้ารวมทั �งสญัญาต่างๆ
ที�เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญัจากงวดปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นภาระผูกพนัสําหรบัรายจ่ายลงทุนตามที�กล่าว

ไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 

16 หนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัที�เกดิจากการใหธ้นาคารออกหนังสอืคํ�าประกนัจํานวน  20 ล้านบาท (31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 : จํานวน 20 ลา้นบาท) ซึ�งเป็นการคํ�าประกนัสาํหรบัค่าไฟฟ้า

17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงาน

ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้

ได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบรษิัทสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ในอตัรา 5.50 บาทต่อหุ้น 
สําหรบัหุ้นจํานวน 76,625,000 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวมทั �งสิ�นจํานวน 421,437,500 บาท โดยมหุีน้จํานวน 100 หุน้ ซึ�งไม่มสีทิธไิดร้บั

เงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 550 บาท เนื�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลจํานวน 421,436,950 บาท ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

18 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี�ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ

ของบรษิทัเมื�อวนัที� 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 


