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งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิี

ส่วนได้เสยี และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (บรษิัท) ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

และผลการดําเนินงานที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 งบกําไรขาดทุนที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั 

 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบกระแสเงนิสดที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ�งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชี

ที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้มคีวามเป็นอิสระจากบรษิัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วน 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติาม

ความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี�ข้าพเจ้าได้รบั

เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนัียสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื�อง การวดัมูลค่า
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั �งนี� ข้าพเจา้ไม่ได้แสดง
ความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องนี�



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 

ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เรื�องสินทรัพย์

ทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  ณ วันที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมี
เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

ตามมูลค่ายุติธรรมจํานวน 1,420.12 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็น

รอ้ยละ 6.16 และร้อยละ 6.70 ของมูลค่าของสนิทรพัย์รวม

ในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลําดบั 

เงนิลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทที�ดําเนินธุรกิจผลิต
หลอดไฟขนาดเลก็ หลอด LED ชิ�นส่วนอเิลคทรอนิคส์ อุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์ ชิ�นส่วนส่องสว่าง แม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์

พลาสติก ซึ�งบรษิัทได้ประเมินว่าเงนิลงทุนดงักล่าวถือเป็น
เงนิลงทุนในตราสารทุนภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที� 32 เรื�องการแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

และต้องวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ขอบเขต

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 เรื�องเครื�องมอื

ทางการเงนิ โดยบริษัทเลือกวดัมูลค่าตราสารทุนดังกล่าว

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

เงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าววดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าซึ�งมาจากข้อมูลที�ไม่ได้สังเกตได้ในตลาด 

(ขอ้มูลระดบัที� 3) โดยผูบ้รหิารไดท้ําการปรบัปรุงเพื�อใหส้ะทอ้น

ความเสี�ยงและลักษณะของตราสารทุน ทั �งนี�ผลการประเมิน
พบว่ามูลค่ายุตธิรรมสูงกว่ามูลค่าตามวธิรีาคาทุน ดงันั �นบรษิัท

รบัรูก้ําไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและงบการเงนิ
เฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวันที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

จํานวน 194.91 ลา้นบาท 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื�องมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุน เนื�องจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด เป็นรายการที�ม ีสาระสําคัญต่อ

สินทรพัย์รวมของบริษัท อีกทั �งการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

มคีวามซบัซอ้น และใชข้อ้มูลระดบัที� 3 ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 
ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจที�สําคญัในการปรบัปรุงข้อมูลที�ใช้

เพื�อใหส้ะทอ้นความเสี�ยงและลกัษณะของตราสารทุน

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานดังต่อไปนี� เพื�อให้ได้หลักฐานเกี�ยวกับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการ

ของตลาด ซึ�งจดัทําโดยผูบ้รหิาร

- ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสําหรับการจัดประเภท

เงินลงทุนว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

- ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และ

ทดสอบการคาํนวณหามลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว 

- ใช้ผู้เชี�ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้าประเมนิมูลค่า

ยุติธรรมอย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมเทียบกับ

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทที�อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ที�สามารถอา้งองิไดจ้ากขอ้มลูที�เปิดเผยโดยทั �วไป รวมทั �งพจิารณา

ปัจจยัการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน (Discount for lack of 

marketability) เพื�อพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมที�ผู้บริหารใช้อยู่ใน
เกณฑท์ี�สามารถยอมรบัได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการและ
ข้อสมมติฐานที�ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มคีวามสมเหตุสมผล 

และเป็นไปตามวธิกีารบญัชใีนเรื�องการวดัมลูค่ายุตธิรรม 



ข้อมูลอื�น

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิที�แสดง 

เงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั �น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้า 
จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น

และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมคีวามขดัแย้งที�มีสาระสําคญักับงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที�ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวิธสี่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
เหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณา

ว่าจําเป็น เพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจัดทํางบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทั 



ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี
และงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอื
ความเชื�อมั �นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด

และถอืว่ามสีาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมี

ผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิี

ส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่า

ความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ  
 สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการ 

สอบบญัชทีี�ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิ

ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าว 

ไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิัทต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกต้องตามที�ควรหรอืไม่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัทหรอืกิจกรรมทางธุรกิจภายใน

บรษิทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ขา้พเจา้รบัผดิชอบ

ต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบของบรษิัท ข้าพเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว
ต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 



ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ  ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้
ประเด็นที�มีนัยสําคัญที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�ม ีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ

และไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์ั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนัียสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิที�แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า 

ได้อธิบายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการ

สื�อสารดงักล่าว 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

วิเชียร  กิ�งมนตรี

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3977

กรุงเทพมหานคร 
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 2,655,943,140 2,663,330,410 2,655,943,140 2,663,330,410

เงนิลงทุนระยะสั �น 11 3,483,000,000 2,258,000,000 3,483,000,000 2,258,000,000

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 12 2,617,502,108 2,550,248,111 2,617,502,108 2,550,248,111

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 13 717,823,866 476,679,563 717,823,866 476,679,563

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานที�ถงึกาํหนดรบัชาํระ

ภายในหนึ�งปี 15 54,958,494 44,380,610 54,958,494 44,380,610

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 9,913,992 7,524,762 9,913,992 7,524,762

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 9,539,141,600 8,000,163,456 9,539,141,600 8,000,163,456

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 15 41,490,171 18,738,098 41,490,171 18,738,098

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 14 1,485,400,982 1,336,747,660 1,485,400,982 1,336,747,660

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 16 1,885,457,013 1,710,120,028 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 17 23,446,570 23,267,369 3,132,500 3,132,500

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 18 9,076,819,631 9,402,862,077 9,076,819,631 9,402,862,077

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 19 988,701,728 1,027,622,470 988,701,728 1,027,622,470

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น สทุธิ 16,197,777 23,089,165 16,197,777 23,089,165

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 13,517,513,872 13,542,446,867 11,665,786,978 11,866,236,159

รวมสินทรพัย ์ 23,056,655,472 21,542,610,323 21,204,928,578 19,866,399,615

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

    (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 558,504,822 498,067,977 558,504,822 498,067,977

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31 495,951,982 538,340,036 495,951,982 538,340,036

เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 248,353,113 177,455,506 248,353,113 177,455,506

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 31 173,557,965 253,230,209 173,557,965 253,230,209

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ สทุธิ 14 780,983 239,190 780,983 239,190

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจา่ย 177,386,425 153,387,880 177,386,425 153,387,880

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 21 410,699,808 346,716,922 410,699,808 346,716,922

รวมหนี�สินหมนุเวียน 2,065,235,098 1,967,437,720 2,065,235,098 1,967,437,720

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 20 555,038,867 472,244,504 184,693,488 137,002,362

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 409,603,994 385,147,496 409,603,994 385,147,496

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 964,642,861 857,392,000 594,297,482 522,149,858

รวมหนี�สิน 3,029,877,959 2,824,829,720 2,659,532,580 2,489,587,578

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 23

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 23 504,250,000 504,250,000 504,250,000 504,250,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 25 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 18,124,222,521 17,024,855,642 16,527,687,983 15,484,861,795

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 976,867,492 767,237,461 1,092,020,515 966,262,742

รวมส่วนของเจ้าของ 20,026,777,513 18,717,780,603 18,545,395,998 17,376,812,037

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 23,056,655,472 21,542,610,323 21,204,928,578 19,866,399,615

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร                                    9, 30 13,582,326,658 11,727,608,906 13,582,326,658 11,727,608,906

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร                                                (11,092,504,997) (9,951,852,793) (11,092,504,997) (9,951,852,793)

กาํไรขั �นต้น 2,489,821,661 1,775,756,113 2,489,821,661 1,775,756,113

รายไดอ้ื�น                                           

- เงนิปันผลรบั 24,299,990 60,397,989 235,234,967 161,571,294

- กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สทุธิ 20,296,328 24,094,398 20,296,328 24,094,398

- ดอกเบี�ยรบั 19,543,267 20,453,629 19,543,267 20,453,629

- อื�น ๆ                                        26 78,974,975 57,066,773 78,974,975 57,066,773

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,632,936,221 1,937,768,902 2,843,871,198 2,038,942,207

คา่ใชจ้่ายในการขาย (686,462,219) (557,667,942) (686,462,219) (557,667,942)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (337,882,428) (325,636,815) (337,882,428) (325,636,815)

รวมค่าใช้จ่าย (1,024,344,647) (883,304,757) (1,024,344,647) (883,304,757)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,608,591,574 1,054,464,145 1,819,526,551 1,155,637,450

สว่นแบ่งผลกําไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 281,610,840 241,893,286 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,890,202,414 1,296,357,431 1,819,526,551 1,155,637,450

ภาษเีงนิได้ 28 (369,398,585) (235,017,402) (355,263,413) (206,873,406)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,520,803,829 1,061,340,029 1,464,263,138 948,764,044

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน 29 19.85 13.85 19.11 12.38

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,520,803,829 1,061,340,029 1,464,263,138 948,764,044

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีหลงัภาษี: 28

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 22 8,543,894 25,361,981 8,543,894 25,361,981

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 14.2 148,653,322 21,399,981 148,653,322 21,399,981

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (31,439,443) (9,352,392) (31,439,443) (9,352,392)

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 125,757,773 37,409,570 125,757,773 37,409,570

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของ

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 104,840,323 (27,792,610) - -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (20,968,065) 5,558,521 - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 28 83,872,258 (22,234,089) - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 209,630,031 15,175,481 125,757,773 37,409,570

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,730,433,860 1,076,515,510 1,590,020,911 986,173,614

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การวดัมูลค่า ผลต่างจาก

เงินลงทุนใน การแปลงค่า การวดัมูลค่าใหม่ รวม

ตราสารทุน งบการเงิน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ผา่นกาํไรขาดทุน ของบริษทัร่วม ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อื�น และการร่วมค้า หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,061,340,029 17,119,985 (22,234,089) 20,289,585 15,175,481 1,076,515,510

เงนิปันผลจา่ย 24 - - - (632,155,425) - - - - (632,155,425)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม 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

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,520,803,829 118,922,658 83,872,258 6,835,115 209,630,031 1,730,433,860

เงนิปันผลจา่ย 24 - - - (421,436,950) - - - - (421,436,950)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 383,125,000 504,250,000 38,312,500 18,124,222,521 1,088,095,862 (115,153,023) 3,924,653 976,867,492 20,026,777,513

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสมส่วนของทุน องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูค่า

เงินลงทนุใน การวดัมลูค่าใหม่ รวม

ตราสารทนุ ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอื�น

ทนุที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ผา่นกาํไรขาดทนุ ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อื�น หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 948,764,044 17,119,985 20,289,585 37,409,570 986,173,614

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (632,155,425) - - - (632,155,425)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม 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

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,464,263,138 118,922,658 6,835,115 125,757,773 1,590,020,911

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - (421,436,950) - - - (421,436,950)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,527,687,983 1,088,095,862 3,924,653 1,092,020,515 18,545,395,998

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของทนุ กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 1,890,202,414 1,296,357,431 1,819,526,551 1,155,637,450

รายการปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

- คา่เสื�อมราคา 18 1,295,738,934 1,273,476,614 1,295,738,934 1,273,476,614

- คา่ตดัจาํหน่าย 19 278,123,750 282,502,867 278,123,750 282,502,867

- ดอกเบี�ยรบั (19,543,267) (20,453,629) (19,543,267) (20,453,629)

- สว่นแบง่ผลกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (281,610,840) (241,893,286) - -

- เงนิปันผลรบั

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (24,299,990) (60,397,989) (24,299,990) (60,397,989)

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 16, 17 - - (210,934,977) (101,173,305)

- กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 26 (4,089,665) (3,337,941) (4,089,665) (3,337,941)

- ขาดทุนจากการวดัมลูคา่อนุพนัธก์ารเงนิ 541,793 239,190 541,793 239,190

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 13 1,461,287 (222,704) 1,461,287 (222,704)

- (กลบัรายการ)คา่เผื�อมลูคา่สทุธขิองสนิคา้คงเหลอื

ที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน 13 16,900,000 (1,559,056) 16,900,000 (1,559,056)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 42,707,733 54,350,572 42,707,733 54,350,572

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�น สทุธิ (1,946,717) (7,793,357) (1,946,717) (7,793,357)

กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัย์

และหนี�สนิดาํเนินงาน 3,194,185,432 2,571,268,712 3,194,185,432 2,571,268,712

การเปลี�ยนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (66,328,706) 76,347,568 (66,328,706) 76,347,568

- สนิคา้คงเหลอื (259,505,590) 467,230,263 (259,505,590) 467,230,263

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (2,389,230) 32,129,217 (2,389,230) 32,129,217

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 6,891,388 (7,340,597) 6,891,388 (7,340,597)

- เจา้หนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 60,436,845 (7,633,056) 60,436,845 (7,633,056)

- เจา้หนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (42,388,054) (29,013,104) (42,388,054) (29,013,104)

- เจา้หนี�อื�น - บรษิทัอื�น 15,062,048 (22,185,160) 15,062,048 (22,185,160)

- เจา้หนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (79,876,602) 98,881,050 (79,876,602) 98,881,050

- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 63,982,886 (24,542,614) 63,982,886 (24,542,614)

- จา่ยคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน 22 (9,707,341) (27,209,450) (9,707,341) (27,209,450)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,880,363,076 3,127,932,829 2,880,363,076 3,127,932,829

- รบัดอกเบี�ย 7,750,497 9,705,992 7,750,497 9,705,992

- จา่ยภาษเีงนิได้ (315,013,185) (264,734,534) (315,013,185) (264,734,534)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,573,100,388 2,872,904,287 2,573,100,388 2,872,904,287

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดง
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 15 (94,957,993) (101,101,134) (94,957,993) (101,101,134)

เงนิสดจากการรบัชาํระหนี�เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 15 61,628,036 82,553,016 61,628,036 82,553,016

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (926,999,009) (1,603,827,172) (926,999,009) (1,603,827,172)

เงนิสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 4,408,643 4,216,343 4,408,643 4,216,343

ดอกเบี�ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 10,867,479 17,312,665 10,867,479 17,312,665

เงนิปันผลรบั

- สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 24,299,990 60,397,989 24,299,990 60,397,989

- เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 16, 17 210,934,977 101,173,305 210,934,977 101,173,305

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (226,179,548) (231,372,870) (226,179,548) (231,372,870)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสั �น 11 7,848,000,000 2,697,000,000 7,848,000,000 2,697,000,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิลงทุนระยะสั �น 11 (9,073,000,000) (3,789,000,000) (9,073,000,000) (3,789,000,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,160,997,425) (2,762,647,858) (2,160,997,425) (2,762,647,858)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิปันผลจา่ย 24 (421,436,950) (632,155,425) (421,436,950) (632,155,425)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (421,436,950) (632,155,425) (421,436,950) (632,155,425)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ (9,333,987) (521,898,996) (9,333,987) (521,898,996)

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน 1,946,717 7,793,357 1,946,717 7,793,357

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2,655,943,140 2,663,330,410 2,655,943,140 2,663,330,410

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร อุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 84,531,706 28,696,147 84,531,706 28,696,147

ยอดคงเหลอืของหนี�สนิที�เกดิจากการซื�ออาคาร

และอุปกรณ์ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 204,358 - 204,358 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 66 เป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี� 

งบการเงินที�แสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทั �วไป

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (บรษิัท) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ�งจดัตั �งและประกอบกิจการในประเทศไทย 

และมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีน คอื 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพนู-รงัสติ ตําบลบา้นกลาง อําเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 12000 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัดําเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต ์แม่พมิพ์ และแบบผลติภณัฑ์

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื�อวันที�

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีที�รายงาน

ในปี พ.ศ. 2564 ที�ผ่านมาการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ยังคงส่งผลทางลบต่อผลการ

ดําเนินงานทั �วโลกรวมถงึกลุ่มธุรกจิรถยนต์และบรษิทัสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดใ้ห้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์ 

การระบาดของ COVID-19 และมกีารประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งการวางแผนเพื�อรบัมอืกบัเหตุการณ์
ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและ

ขอ้กําหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์  

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการจดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินบางรายการ (รวมถึงตราสารอนุพันธ์) และ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้

ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองบรษิัทไปถือปฏิบตัิ บรษิัทเปิดเผยเรื�องการใช้ดุลยพินิจของ

ผูบ้รหิารหรอืรายการที�มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี�ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที�มนัียสําคญัต่องบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุน
ตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุ 8 

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมาย

ที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไม่มีผลกระทบที�มีนัยสาํตญัต่อบริษทั 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงที�มีผลบงัคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลังวนัที� 1

มกราคม พ.ศ. 2565

การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรุงระยะที� 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 

16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที�  4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเรื�อง เครื�องมือทาง

การเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการที�อาจไดร้บัผลกระทบจาก

การปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2  ไดแ้ก่

• เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ 
(รวมถงึหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที�ใชใ้นการกําหนด

กระแสเงนิสดตามสญัญาเทียบเท่ากบัเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัที ทั �งนี� กจิการที�เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของ
สญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑก์ารกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อื

ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธข์อง

การป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส่้วนของความไม่

มปีระสทิธผิล 

TFRS 7 ไดก้ําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

• ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ยอ้างองิอื�น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

ของกจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง

ผูบ้รหิารของบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ
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5 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี�

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

ก) บรษิทัร่วม 

บรษิทัร่วมเป็นกจิการที�บรษิัทมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถงึกบัมอีํานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

ข) การร่วมการงาน 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมค้า โดยขึ�นอยู่กบัสทิธิและภาระผูกพนั

ตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั�นมากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การร่วมคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมื�อกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุนในการร่วมค้า

รบัรูโ้ดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิีราคาทุน 

ค) การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

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

บรษิทัจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนตามสดัส่วนที�ผูล้งทุนมส่ีวนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทใน 

บรษิัทร่วมและการร่วมค้านั �นซึ�งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื�น บริษัทจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที�เกินกว่าส่วนได้เสียใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้นั �น เวน้แต่บรษิทัมภีาระผูกพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื�อชาํระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้

ง) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี

กําไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างบรษิทักบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�บรษิทัมส่ีวนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ขาดทุนที�ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิในรายการระหว่างบรษิทัจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนั �น

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ี�โอน
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5.2 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

ค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมีการรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น องค์ประกอบของอตัรา

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

จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

ค) บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัร่วมและการร่วมค้า (ที�มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที�มภีาวะเงนิ

เฟ้อรุนแรง) ซึ�งมสีกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้

นําเสนองบการเงนิดงันี�

- สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

- ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

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

5.4 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้แสดงถึงจํานวนเงนิที�ลูกคา้จะต้องชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกตธุิรกิจ 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 5.6 (ฉ) 
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5.5 สินค้าคงเหลือ

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี�จะได้รบัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า

ราคาทุนของสนิคา้คํานวณโดยวธิถีวัเฉลี�ยเคลื�อนที� ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อและค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการซื�อ
หกัดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ต้นทุนของสนิคา้สําเรจ็รูปและงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอื�น

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

5.6 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิ

ในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี�ย 

(SPPI) หรอืไม่ ดงันี�
 รายการที�วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ

 รายการที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

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�ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิและแสดงในรายการรายได้อื�น - ดอกเบี�ยรบั กําไรหรอืขาดทุนที�เกิดขึ�น

จากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื�นพร้อมกับ

กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัยท์างการเงนิที�บรษิทัถอืไวเ้พื�อ ก) รบัชําระกระแสเงนิสด

ตามสญัญาซึ�งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI  และรบัรู้การ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น ยกเวน้ 1) รายการขาดทุน/กําไรจาก

การดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบี�ยที�คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน
จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน เมื�อบรษิทัตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที�รบัรูส้ะสมไวใ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการกําไร/(ขาดทุน)อื�น 

รายไดด้อกเบี�ยจะแสดงในรายการรายได้อื�น - ดอกเบี�ยรบั รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 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 ทั �งนี� เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอื

ขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น - เงนิปันผลรบั เมื�อบรษิทัมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไร/ขาดทุนอื�น

ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม
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ฉ) การดอ้ยค่า 

บรษิัทใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ ตามประมาณการ
ผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่วนัที�บรษิทัเริ�มรบัรูลู้กหนี�การคา้ 

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

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

บรษิทัพจิารณาและรบัรู้ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ
กบัประสบการณ์ในอดตี โดยผลขาดทุนด้านเครดติที�รบัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ

ถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ได้ร ับทั �งหมดถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก) 
โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและกระแสเงนิสดซึ�ง

บรษิทัคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา 

บรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี�

 จํานวนเงนิที�ตาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น

 มลูค่าเงนิตามเวลา 

 ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ
การคาดการณ์ไปในอนาคต 

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

5.7 ที�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 เป็นค่าใชจ้่ายในกําไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น
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ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อายุการใช้งาน (ปี)

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิและอาคาร 5 - 15

อาคารและสิ�งปลูกสรา้งอื�น ๆ 10 - 40

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

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

การซื�อสทิธบิตัรโปรแกรมคอมพวิเตอร์

สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบนัทกึด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี ถงึ 10 ปี 

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อเกดิขึ�น

ตน้ทุนการออกแบบผลติภณัฑ์

รายจ่ายเพื�อการวจิยัรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกดิขึ�น

ตน้ทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มื�อบรษิทัแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี�
- เมื�อกลุ่มบรษิทัสามารถวดัมลูค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื

- มคีวามเป็นไปไดท้ั �งทางดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ ดา้นการคา้ และดา้นทรพัยากร และ 

- เมื�อบรษิทัมคีวามสามารถและความตั �งใจที�จะพฒันาใหเ้สรจ็สิ�นและนําสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนนั �นมาใชง้านหรอืขาย

ตน้ทุนการออกแบบผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป 

การทยอยตดัจําหน่ายรายจ่ายที�เกดิจากการออกแบบผลติภณัฑ์ที�บรษิทับนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยจ์ะเริ�มเมื�อสนิทรพัยน์ั �นเริ�มใชแ้บบ

ผลิตภณัฑ์ในการผลติสนิคา้เพื�อการพาณิชย์ดว้ยวธิเีส้นตรง ตลอดระยะเวลาที�คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนการออกแบบ

ผลติภณัฑนั์ �นแต่สงูสุดไม่เกนิ 4 ปี 
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5.9 การด้อยค่าของสินทรพัย์

บรษิัททดสอบการด้อยค่าของสนิทรพัย์ที�มีอายุการให้ประโยชน์ที�ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื�อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อื�น บรษิัทจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมเีหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกั
ตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

เมื�อมเีหตุใหเ้ชื�อว่าสาเหตุที�ทําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป บรษิทัจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบัสนิทรพัย์อื�น ๆ
ที�ไม่ใช่ค่าความนิยม

5.10 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่า - กรณีที �บรษิทัเป็นผูเ้ช่า

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�สินตามสญัญาเช่า หากบรษิัทมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธต่ิออายุสญัญาเช่า  

บรษิทัจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี�ยโดยนัยได ้บรษิัทจะคดิลด

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

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกล้เคยีงกนั
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย
 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายที�ไดช้าํระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 
 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอื

สญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 

สญัญาเช่า - กรณีที �บรษิทัเป็นผูใ้หเ้ช่า

สนิทรพัย์ที�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงนิด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตาม

สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรู้เป็นรายได้ทางการเงนิ

โดยใช้วิธีเงนิลงทุนสุทธิซึ�งสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงที� ต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่า
ทางการเงนิเริ�มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า

รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า

บรษิัทต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อ้างองิ และรบัรู้
ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดยีวกนักบัรายได้จากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที�ให้เช่าไดร้วมอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย์

5.11 หนี�สินทางการเงิน

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�อบรษิทัไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื�อนไขใหเ้ลื�อนชําระหนี�ออกไปอกีเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวดัมลูค่า 

ในการรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกบรษิทัต้องวดัมลูค่าหนี�สนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนี�สนิทางการเงนิ

ทั �งหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
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ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

บรษิัทตัดรายการหนี�สินทางการเงนิเมื�อภาระผูกพนัที�ระบุในสญัญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรอืได้มีการยกเลิกไป 
หรอืสิ�นสุดลงแล้ว

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

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

หากบรษิัทพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตดัรายการ บรษิัทจะปรบัปรุงมูลค่าของ
หนี�สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม (Original effective

interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส่้วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�นในกําไรหรอืขาดทุน

5.12 ภาษีเงินได้สาํหรบังวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

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

ส่วนของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีที�มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบั

ใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา
กฎหมายภาษีไปปฏบิตัขิ ึ�นอยู่กบัการตคีวาม บรษิทัจะตั �งประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี�สิน และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามบรษิทัจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ
กําไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�บรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบั

รายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�นภายในระยะเวลาที�
คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าบรษิัทจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนําจํานวน

ผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื�อบรษิทัมสีทิธติามกฎหมาย
ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการ

ตดับัญชแีละหนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกี�ยวข้องกบัภาษีเงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนั

ซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คือ ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวนัสิ�นรอบระยะเวลา

บญัช ีเช่น เงนิเดอืน ค่าแรง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และอื�น ๆ ของพนักงานปัจจุบนั โดยรบัรูต้ามช่วงเวลา

การใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ข) โครงการสมทบเงนิ 

บรษิัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ (ภายใต้ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

พ.ศ. 2530) บรษิทัไม่มภีาระผูกพนัที�ตอ้งจ่ายชําระเพิ�มเตมิเมื�อไดจ้่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย

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�อเกษียณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

บรษิัทจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมื�อ 1) บรษิัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ  
2) บรษิทัรบัรูต้้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกํีาหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืนภายหลงั

รอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

5.14 ประมาณการหนี�สิน

บรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ�งการ
ชาํระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�

ตอ้งจ่ายได้

บริษัทจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน

การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.15 ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหัก
ในส่วนของเจา้ของ 

5.16 การรบัรู้รายได้

รายได้หลกัรวมถงึรายไดท้ี�เกดิจากกจิกรรมปกติทางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื�น ๆ ที�บรษิทัไดร้บัจากการขนส่งสนิคา้และ
ใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

บรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้มื�อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะไดร้บัชาํระเมื�อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร

สําหรบัสญัญาที�มหีลายองค์ประกอบที�บรษิัทจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท บรษิัทต้องแยกเป็นแต่ละภาระ 

ที�ต้องปฏิบัติที�แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที�ต้องปฏิบัติตาม
สดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บรษิัทจะรบัรูร้ายได้ของแต่ละภาระที�ต้องปฏบิตัแิยก
ต่างหากจากกนัเมื�อบรษิทัไดป้ฏบิตัติามภาระนั �นแลว้
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การขายสินค้า

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า ซึ�งจะรบัรู้รายได้เมื�อโอนการควบคุมในสนิค้านั �นไปยงัลูกค้าซึ�งก็คือเมื�อส่งมอบสินค้า 
และไม่มภีาระผกูพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การส่งมอบจะเกดิขึ�นเมื�อสนิคา้ไดถู้กส่งไปยงัสถานที�

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) จะรับรู้สําหรบัส่วนลดตามปริมาณที�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

สิ�งตอบแทนที�จ่ายให้กบัลูกค้า

สิ�งตอบแทนที�จ่ายให้กบัลูกค้าหรอืจ่ายในนามของลูกคา้แก่บุคคลหรอืกิจการอื�น รวมถึงส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้

เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจ่ายสิ�งตอบแทนนั �นเป็นการจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก

องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน

บรษิัทคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ�งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิค้าหรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิของ

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

รายได้อื�น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี�

- เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล

- รายไดด้อกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ
พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื�อมกีารขายเกดิขึ�นจรงิ
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5.17 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลที�จ่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี�สนิในงบการเงนิเมื�อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากที�
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

5.18 อนุพนัธแ์ละกิจการป้องกนัความเสี�ยง

อนุพนัธท์ี�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงจะรบัรู้เริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุตธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น

บรษิทัแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธน์ั �น 

6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจยัความเสี�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�ยงในด้านต่าง 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�งแผนกการเงนิกลางของบรษิทัเป็นผูก้ําหนด ประเมนิ และบรหิารความเสี�ยงดา้นการเงนิ โดยจะทํางานอย่าง

ใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิานของบรษิทั ส่วนคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม รวมถงึ

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

คล่องส่วนเกนิ 
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6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด 

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากบรษิทัมกีารนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศและการส่งออกสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ จงึมคีวามเสี�ยง

จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากสกุลเงินเยนญี� ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อันเกี�ยว
เนื�องมาจากรายการซื�อขายสนิคา้ในสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิัทมแีนวทางบรหิารความเสี�ยงโดยพจิารณาการเข้า

ทําสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม บรษิัทเข้าทําสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื�อป้องการความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนในอัตราส่วนร้อยละ 50  
ของรายการ ที�เป็นเงินตราต่างประเทศทั �งหมดสุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศนั �น ๆ

เนื�องจากบริษัทไม่ได้มีการจัดทําเอกสารที�ระบุถึงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื�องมือที�ใช้ป้องกัน

ความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงและไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี�ยงและกลยุทธ์ที�

นํามาใชใ้นการจดัการกบัรายการที�มคีวามเสี�ยง อนุพนัธด์งักล่าวจงึไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

รายละเอยีดของอนุพนัธท์ี�เป็นเครื�องมอืทางการเงนิที�บรษิทัเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวด้า้นล่างและหมายเหตุ 14 

ความเสี �ยง

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

31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ดอลลาร์

สหรฐั

บาท

ยูโร

บาท

เยน

บาท

ดอลลาร์

สหรฐั

บาท

ยูโร

บาท

เยน

บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่า 

   เงนิสด 106,533,529 - 774,413 212,861,504 - 967,917

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 158,055,798 - - 212,867,443 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 269,404,251 3,272,408 52,555,010 414,322,001 1,951,064 45,255,478

สญัญาซื�อขายเงนิตรา
   ต่างประเทศล่วงหน้า 

- ซื�อเงนิตราต่างประเทศ 33,140,000 - 11,370,000 - - 11,420,000
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ดงัที�แสดงในตารางข้างต้น บรษิัทมีความเสี�ยงหลักจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนระหว่างเงนิบาท

เงนิเยนญี�ปุ่ น เงินดอลลาร์สหรฐั และ เงนิยูโร ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี�ยนแปลงในอัตรา

แลกเปลี�ยนส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิในสกุลเงนิเยนญี�ปุ่น และเงนิดอลลารส์หรฐั 

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

พ.ศ. 2565

บาท

พ.ศ. 2564

บาท

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* (2,667,734) 570,347

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ ยูโร
- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* (196,344) (117,064)

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ เยน  

- เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 12 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 8)* (7,523,767) (2,636,139)
อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 

   - ลดลงรอ้ยละ 7 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5)* 2,667,734 (570,347)

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ ยูโร 
   - ลดลง รอ้ยละ 6 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 6)* 196,344 117,064

อตัราแลกเปลี�ยน บาทต่อ เยน 

   - ลดลงรอ้ยละ 12 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 8)* 7,523,767 2,636,139
* โดยกําหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบรษิัทส่วนใหญ่ไม่ข ึ�นกับการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย

ในตลาด บรษิัทมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั �น สินทรพัย์
ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี�ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกล้เคียงกับอัตราตลาด

ในปัจจุบัน บริษัทพิจารณาความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยไม่เป็นนัยสําคัญเนื�องจากบริษัทไม่ได้พึ�งพิงรายได้

ดอกเบี�ยรบัในการดําเนินธุรกิจ
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6.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนระยะสั �นและความ

เสี�ยงดา้นเครดติแก่ลูกคา้และลูกหนี�คงคา้ง

ก) การบริหารความเสี�ยง

บรษิัทบริหารความเสี�ยงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบันการเงนิ 
บรษิัทจะเลือกทํารายการกับธนาคารหรอืสถาบันที�ได้รบัการจดัอนัดบัในระดบั bbb หรอืสูงกว่า จากสถาบนัจดั

อนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระเท่านั �น

สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกค้า บริษัทจะพิจารณาความเสี�ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระ ในกรณีที�ไม่มกีารจดัอนัดบัไว ้บรษิทัจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดย

พจิารณาจากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�นๆ บรษิทัพจิารณากําหนดวงเงนิสนิเชื�อจากผล

การประเมนิดงักล่าวซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดและวงเงนิที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี� ผูบ้รหิารในสาย
งานที�เกี�ยวขอ้งจะมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กําหนดการใหว้งเงนิสนิเชื�อแก่ลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นมทีั �งหมด 2
ประเภท ดงันี�

 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�การค้า

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

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 12

บรษิทัจะตดัจําหน่ายลูกหนี�การคา้เมื�อคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ขอ้บ่งชี�ที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื เช่น การไม่ยอม
ปฏิบตัติามแผนการชําระหนี�หรอืทยอยชําระหนี� ไม่มกีารชําระเงนิตามสญัญาหรอืไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะ

เวลานาน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี�การค้าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธใินกําไรจากการดําเนินงาน 
การได้รบัชําระหนี�คนืจากจํานวนที�ได้ตัดจําหน่ายไปจะถูกบนัทึกกลบัรายการในรายการเดยีวกนักับที�ได้บนัทึก

ผลขาดทุนไป
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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 15 

6.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

การจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจํานวนเงินสดและหลักทรพัย์ที�อยู่ในความต้องการ

ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนที�สามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชาํระภาระผกูพนั

เมื�อถึงกําหนดชําระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั �งนี� ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีเงนิฝากธนาคารที�
สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจํานวน 2,655,943,140 บาท (พ.ศ. 2564 : 2,663,330,410 บาท) เพื�อวัตถุประสงค์ในการ

บรหิารสภาพคล่องของบรษิทั  

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกิจของบรษิัทซึ�งเป็นธุรกิจที�มีความยืดหยุ่นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน

บรหิารการเงนิของบรษิทัไดค้งไวซ้ึ�งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึ�งวงเงนิสนิเชื�อที�เพยีงพอ

ผู้บรหิารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของบรษิัทอย่างสมํ�าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี� บรษิัทยงัได้ทําการ
ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่าง ๆ พจิารณาสนิทรพัย์ที�มสีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตาม

ขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึ�งแผนการจดัหาเงนิ
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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 780,983 บาท (พ.ศ. 2564 : 239,190 บาท) ซึ�งแสดงรวมอยู่ภายใตร้ายการที�ครบกําหนด ณ ปัจจุบนั 
เนื� องจากวันครบกําหนดตามสัญญานั �นอ้างอิงตามระยะเวลาของกระแสเงินสดของรายการดังกล่าว  
บรษิทับรหิารสญัญาอนุพนัธเ์หล่านี�จากพจิารณาวนัครบกําหนดตามสญัญา

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

ณ ปัจจบุนั

บาท

ภายใน 

1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 

5 ปี

บาท

รวม

บาท

 มูลค่าตาม

บญัชี

บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

รายการที�มิใช่อนุพนัธ์

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 1,476,367,882 - - - 1,476,367,882 1,476,367,882
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410,699,808 - - - 410,699,808 410,699,808

รวมรายการที�มิใช่อนุพนัธ์ 1,887,067,690 - - - 1,887,067,690 1,887,067,690

อนุพนัธ์

สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 780,983 - - - 780,983 780,983

รวมอนุพนัธ์ 780,983 - - - 780,983 780,983

รวม 1,887,848,673 - - - 1,887,848,673 1,887,848,673

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน 

ณ ปัจจบุนั

บาท

ภายใน 

1 ปี

บาท

1 - 5 ปี

บาท

มากกว่า 

5 ปี

บาท

รวม

บาท

 มูลค่าตาม

บญัชี

บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

รายการที�มิใช่อนุพนัธ์

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

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

รวมรายการที�มิใช่อนุพนัธ์ 1,813,810,650 - - - 1,813,810,650 1,813,810,650

อนุพนัธ์

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

รวมอนุพนัธ์ 239,190 - - - 239,190 239,190

รวม 1,814,049,840 - - - 1,814,049,840 1,814,049,840
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6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

การบริหารความเสี�ยง

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 การรกัษาไวซ้ึ�งการดําเนินงานต่อเนื�อง เพื�อที�จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุ้นและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื�นๆ และ

 การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื�อลดตน้ทุนเงนิทุน 

การที�จะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น บรษิทัอาจตอ้งปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ

7 มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี�แสดงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีที�มลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชี

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สนิทรพัย์ทางการเงนิที �วดัดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื �น
   เงนิลงทุนในตราสารทุน - 1,485,400,982 - 1,485,400,982

- 1,485,400,982 - 1,485,400,982

หนี�สนิทางการเงนิที �วดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

- สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 780,983 - - 780,983

780,983 - - 780,983
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มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

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

หนี�สนิทางการเงนิที �วดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

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

239,190 - - 239,190

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าและเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชั �นของมลูค่ายุตธิรรม

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวมมูลค่ายุติธรรม

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น

เงนิลงทุนในตราสารทุน  65,276,231 111,530,569 - - 1,420,124,751 1,225,217,091 1,485,400,982 1,336,747,660

รวมสินทรพัย์ 65,276,231 111,530,569 - - 1,420,124,751 1,225,217,091 1,485,400,982 1,336,747,660

หนี�สิน

หนี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

ตราสารอนุพนัธเ์พื�อคา้ 

- สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - - 780,983 239,190 - - 780,983 239,190

รวมหนี�สิน - - 780,983 239,190 - - 780,983 239,190

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 

การวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 5.6 และ

หมายเหตุ 5.11
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บรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ�งมาจากขอ้มูล
ที�ไม่ไดส้งัเกตไดใ้นตลาด (ขอ้มลูระดบัที� 3) โดยผูบ้รหิารไดท้ําการปรบัปรุงเพื�อใหส้ะทอ้นความเสี�ยงและลกัษณะของตราสารทุน

ตารางต่อไปนี�แสดงการเปลี�ยนแปลงของขอ้มลูระดบั 3 สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

เงินลงทุนในตราสารทุน

ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2564 1,225,217,091

กําไร/ขาดทุนซึ�งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 194,907,660

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 1,420,124,751

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

ระดบั 3 

มูลค่ายุติธรรม ช่วงของข้อมูล 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 ข้อมูลที�ไม่สามารถ 31 มีนาคม 31 มีนาคม

บาท บาท สงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่

ในความตอ้งการของตลาด 1,420,124,751 1,225,217,091

ปัจจยัการขาดสภาพคล่อง 

(Discount for Lack of
Marketability : DLOM)

รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15

ตารางต่อไปนี�แสดง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตไดก้บัมูลค่ายุตธิรรม

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลที�ไม่สามารถ

การเพิ�มขึ�นของ

สมมุติฐาน

การลดลงของ

สมมุติฐาน

สงัเกตได้ การเคลื�อนไหว พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

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�ม ีสาระสําคญัของลําดับชั �นของมูลค่ายุติธรรมที� 3 คือปัจจยัการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of 

Marketability : DLOM) ประมาณโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการประเมินมูลค่า (International Valuation standards) โดยบรษิัทได้ใช้
ค่ากลางของช่วงขอ้มลูดงักล่าว
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8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ

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

ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและตราสารอนุพนัธ์

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ ซึ�งไม่มีการซื�อขายในตลาดซื�อขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 

บริษัทใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั �งข้อสมมติฐานซึ�งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที�มีอยู่ ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัที�ใชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 7 

ข) ค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมยั

บริษัทได้ประมาณการค่าเผื�อสินค้าเสื�อมสภาพและล้าสมัย เพื�อให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการ

ประมาณการนั �นจะพจิารณาจากอายุของสนิคา้คงเหลือ แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกจิ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อ

สนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั

ค) อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใหป้ระโยชน์สําหรบัอาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทั โดยฝ่ายบรหิาร

จะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการให้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ 
ตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้

ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุขึ�นอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานที�ใชแ้ละผลกระทบ

จากการเปลี�ยนแปลงที�เป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุ 22

จ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกิด บรษิัทใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี� และพิจารณาเลือกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ

คํานวณการด้อยค่าบนพื�นฐานของข้อมูลในอดีตของบรษิัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกิดขึ�น รวมทั �งการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ฉ) สาํรองค่าประกนัสินค้า

บริษัทได้ให้การรบัประกันสนิค้าเมื�อขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยบรษิัทจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรบัสินค้าที�ชํารุด

เสยีหายภายในระยะเวลาการรบัประกนัที�กําหนด สํารองค่าประกนัสนิคา้กําหนดขึ�นจากประสบการณ์ในอดตี
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9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์ของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ�งมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน 

ได้พิจารณาผลประกอบการของบริษัทตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์และที�ตั �งภูมิศาสตร์จากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที�นําเสนอ
ในงบการเงนินี�

รายได้จากการขายและการให้บริการตามกลุ่มผลิตภณัฑ์

บรษิัทดําเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ์ และการออกแบบผลติภณัฑ์ ในระหว่างปีสิ�นสุด
วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีายไดต้ามกลุ่มผลติภณัฑด์งันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 13,490,158,861 11,124,981,270
แม่พมิพแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ์ 92,167,797 602,627,636

13,582,326,658 11,727,608,906

รายได้จากการขายและการให้บริการตามที�ตั �งภมิูศาสตร์

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีายไดต้ามที�ตั �งภูมศิาสตรด์งันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ในประเทศ 8,260,626,023 7,698,715,737

ต่างประเทศ 5,321,700,635 4,028,893,169

13,582,326,658 11,727,608,906

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และพ.ศ. 2564 รายได้จากการขายและบรกิารทั �งหมดมีจงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้

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

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมรีายการกบับรษิทัเป็นสดัส่วนเท่ากบัหรอืมากกว่า

รอ้ยละ 10 ของรายไดท้ั �งหมดของบรษิทัเป็นจํานวน 3 กลุ่มกจิการ ดงันี� (พ.ศ. 2564 : 3 กลุ่มกจิการ) 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

กลุ่มที� 1 4,917 4,421

กลุ่มที� 2 3,962 2,977

กลุ่มที� 3 1,568 1,350

ทั �งนี� ลูกคา้ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัถอืเป็นลูกคา้รายเดยีวกนัและรวมเรยีกว่ากลุ่มกจิการ 

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

เงนิสดและเชค็ที�ยงัไม่นําฝาก 562,431 837,937

เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 54,226,689 98,561,275

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ 111,154,020 215,931,198
เงนิฝากธนาคารประเภทประจําไม่เกนิ 3 เดอืน 2,490,000,000 2,348,000,000

2,655,943,140 2,663,330,410

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์และประเภทประจําไม่เกิน 3 เดอืน มอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.01

ถงึรอ้ยละ 0.35 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 0.35 ต่อปี) 

11 เงินลงทุนระยะสั �น

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงินลงทุนระยะสั �นที�ถือไว้จนครบกําหนดประกอบด้วยเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภท 

เงนิฝากประจํา ที�มกีําหนดระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน (พ.ศ. 2564 : เงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภท

เงนิฝากประจํา ที�มกํีาหนดระยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 12 เดอืน) 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดในระหว่างปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ราคาตามบญัชตีน้ปี 2,258,000,000 1,166,000,000
ลงทุนเพิ�มระหว่างปี 9,073,000,000 3,789,000,000

ไถ่ถอนระหว่างปี (7,848,000,000) (2,697,000,000)

ราคาตามบญัชปีลายปี 3,483,000,000 2,258,000,000

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนระยะสั �นที�ถอืไวจ้นครบกําหนดมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.25 ถงึรอ้ยละ 0.45 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : 
อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.21 ถงึรอ้ยละ 0.63 ต่อปี) 
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12 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น สุทธิ

รายละเอยีดของลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น สุทธ ิณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,263,419,871 2,119,220,891
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (20,446,001) (20,446,001)

ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น สุทธิ 2,242,973,870 2,098,774,890

ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 232,530,954 296,457,727
ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 9,978,976 39,163,203
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 62,659,796 56,389,044

รายไดค้า้งรบั สุทธิ 7,833,957 7,839,885
ภาษมีลูค่าเพิ�มคา้งรบั 43,281,726 14,976,949

ลูกหนี�อื�น 18,242,829 36,646,413

2,617,502,108 2,550,248,111

การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า

ค่าเผื�อผลขาดทุนของลูกหนี�การคา้ มรีายละเอยีดดงันี�

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ

บาท

ไม่เกิน 3 เดือน

บาท

3 - 6 เดือน

บาท

6 - 12 เดือน

บาท

เกินกว่า

12 เดือน

บาท

รวม

บาท

มูลค่าตามบญัชขีั �นตน้

- ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 2,227,404,315 15,110,907 - 458,648 20,446,001 2,263,419,871

- ลูกหนี�การคา้ - กจิการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 230,956,211 1,574,743 - - - 232,530,954

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

มูลค่าตามบญัชขีั �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 292,676,858 3,780,869 - - - 296,457,727

ค่าเผื�อผลขาดทุน - - - - (20,446,001) (20,446,001)
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ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นพจิารณาจากประวตัิการชําระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 84 เดือน
ก่อนวนัที� 31 เมษายน พ.ศ. 2565 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดติที�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�นสําหรบัลูกหนี�การคา้ไม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างเป็นสาระสําคญัจาก
การปรบัผลกระทบดงักล่าว 

13 สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ 284,915,647 239,155,015

งานระหว่างทํา 292,594,890 84,138,194
สนิคา้สาํเรจ็รูป 100,697,506 88,634,062

สนิคา้ระหว่างทาง 60,136,007 66,911,189

738,344,050 478,838,460

หกั  ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บั
   - งานระหว่างทํา (16,900,000) -

ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั

   - วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ (3,022,421) (1,865,897)
- งานระหว่างทํา (243,935) (185,171)

- สนิคา้สาํเรจ็รปู (353,828) (107,829)

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 717,823,866 476,679,563

ตน้ทุนขายที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 11,092,504,997 9,951,852,793

(กลบัรายการ)ค่าเผื�อมลูค่าสุทธขิองสนิคา้คงเหลอื 16,900,000 (1,559,056)

(กลบัรายการ)ค่าเผื�อสนิคา้เสื�อมสภาพและลา้สมยั 1,461,287 (222,704)
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14 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางเงนิ ดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิลงทุนระยะสั �น

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ

- เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)

- เงนิลงทุนในตราสารทุน 

2,655,943,140

3,483,000,000

2,503,726,629

96,448,665

1,485,400,982

2,663,330,410

2,258,000,000

2,471,042,233

63,118,708

1,336,747,660

10,224,519,416 8,792,239,011

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น
หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ
- FVPL (ไม่ใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง)

1,476,367,882

780,983

1,467,093,728

239,190

1,477,148,865 1,467,332,918
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14.1 สินทรพัยท์างการเงินอื�นที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

บรษิทัไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื�อเขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�

 ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ

 กระแสเงนิสดตามสญัญานั �นเขา้เงื�อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

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

31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ 

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวยีน

บาท

รวม

บาท

หมุนเวยีน

บาท

ไม่หมุนเวยีน

บาท

รวม

บาท

เงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 10 2,655,943,140 - 2,655,943,140 2,663,330,410 - 2,663,330,410

เงนิลงทุนระยะสั �น 11 3,483,000,000 - 3,483,000,000 2,258,000,000 - 2,258,000,000
ลูกหนี�การคา้ - บรษิทัอื�น 12 2,263,419,871 - 2,263,419,871 2,119,220,891 - 2,119,220,891
ลูกหนี�การคา้ - กจิการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 12 232,530,954 - 232,530,954 296,457,727 - 296,457,727
ลูกหนี�อื�น  12 18,242,829 - 18,242,829 36,646,413 - 36,646,413
ลูกหนี�อื�น - กจิการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 12 9,978,976 - 9,978,976 39,163,203 - 39,163,203

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงาน 15 54,958,494 41,490,171 96,448,665 44,380,610 18,738,098 63,118,708

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุน
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 12 (20,446,001) - (20,446,001) (20,446,001) - (20,446,001)

รวม 8,697,628,263 41,490,171 8,739,118,434 7,436,753,253 18,738,098 7,455,491,351

ข) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สําหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสั �นเนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่า

ตามบญัชจีงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

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

มลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน มลูค่ายุตธิรรมไม่ไดม้คีวามแตกต่างไปอย่างมสีาระสาํคญัจากมลูค่าตามบญัชี

ค) ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อผลขาดทุนและความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อของบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6
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14.2 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย FVOCI

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ประกอบดว้ย 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้ถือไว้เพื�อค้าและบริษัทเลือกใช้สิทธิในการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น ณ วนัรบัรูร้ายการเริ�มแรก

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

31 มีนาคม 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในตราสารทุน  

ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน 65,276,231 111,530,569
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 1,420,124,751 1,225,217,091

รวม 1,485,400,982 1,336,747,660

ข) รายการที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายการกําไรที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปีมดีงันี�

31 มีนาคม 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

กําไรที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 148,653,322 21,399,981

บรษิทัไม่มกีารซื�อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที�สาํคญัระหว่างปี



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.3 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย FVPL

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

บรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยอ์นุพนัธแ์ละหนี�สนิอนุพนัธ ์เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการสนิทรพัย์อนุพนัธ์และหนี�สนิ

อนุพนัธ ์ขอ้มลูเกี�ยวกบัอนุพนัธไ์ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6.1.1

ข) รายการที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กําไรจากมูลค่ายุติธรรมจํานวน 1,806,207 บาท (พ.ศ. 2564: 
1,318,390 บาท) รบัรูอ้ยู่ในรายไดอ้ื�น - กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน สุทธ ิในงบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้

เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัไม่มกีารซื�อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที�สาํคญัระหว่างปี

15 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

การเปลี�ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานในระหว่างปีสามารถแสดงไดด้งันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ยอดคงเหลอืตน้ปี 63,118,708 44,570,590

ใหกู้้ยมืเพิ�มขึ�น 94,957,993 101,101,134
รบัชําระคนืระหว่างปี (61,628,036) (82,553,016)

ยอดคงเหลอืปลายปี 96,448,665 63,118,708

เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงานมอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.99 - 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.99 - 1.70 ต่อปี) โดยมกีําหนดจ่ายชําระคนืระหว่าง   
1 เดอืน ถงึ 3 ปี (พ.ศ. 2564 : 1 เดอืน ถงึ 2 ปี) 

เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึ�งปี 54,958,494 44,380,610
ส่วนที�ถงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่าหนึ�งปี 41,490,171 18,738,098

96,448,665 63,118,708

บรษิัทไม่มรีายการผลกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรบัเงนิให้กู้ยมืแก่พนักงานสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมที�มสีาระสาํคญัต่อบรษิทัแสดงดงัต่อไปนี�

ชื�อบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนของ 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตาม

วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

บริษทัร่วม สาธารณรฐั 

Vietnam Stanley    สงัคมนิยม ผลติชิ�นส่วน

   Electric Company Limited    เวยีดนาม    ส่องสว่างยานยนต์ 20 20 1,885,457,013 1,710,120,028 54,044,189 54,044,189

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปสาํหรบับรษิทัร่วม 

ตารางต่อไปนี�แสดงข้อมูลทางการเงนิแบบสรุปสําหรบับรษิัทร่วมที�มสีาระสําคญัต่อบรษิัท ข้อมูลทางการเงนิที�เปิดเผยเป็นจํานวนที�

แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซึ�งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที�จําเป็นสําหรบัการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึง
การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกี�ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัร่วม

Vietnam Stanley Electric

Company Limited

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ผลการดําเนินโดยสรุป

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6,509,705,798 5,670,519,560

กําไรสุทธสิาํหรบัปี  1,349,988,500 1,164,738,864

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 205,056,486 94,579,667



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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Vietnam Stanley Electric

Company Limited

ณ วนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 8,374,101,962 7,486,438,903

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  1,826,447,664 1,871,756,264

หนี�สนิหมุนเวยีน 736,438,817 762,281,057

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 36,825,743 45,313,971

สนิทรพัยส์ุทธิ 9,427,285,066 8,550,600,139

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 20 20

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในบรษิทัร่วม (บาท) 1,885,457,013 1,710,120,028

Vietnam Stanley Electric Company Limited เป็นบรษิทัจํากดัและไม่มรีาคาเสนอซื�อขายในตลาด

17 เงินลงทุนในการร่วมค้า

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในการร่วมคา้ที�มสีาระสาํคญัต่อบรษิทัแสดงดงัต่อไปนี�

ชื�อบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนของ 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตาม

วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

การร่วมค้า สาธารณรฐั 

Lao Stanley    ประชาธปิไตย ผลติชิ�นส่วน

Company Limited    ประชาชนลาว    ส่องสว่างยานยนต์ 50 50 23,446,570 23,267,369 3,132,500 3,132,500



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปสาํหรบัการร่วมคา้ 

ตารางต่อไปนี�แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปสําหรบัการร่วมค้าที�มสีาระสําคญัต่อบรษิัท ขอ้มูลทางการเงนิที�เปิดเผยเป็นจํานวนที�
แสดงอยู่ในงบการเงนิของการร่วมค้า ซึ�งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที�จําเป็นสําหรบัการปฏิบัติตามวธิีส่วนได้เสยี รวมถึงการ

ปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกี�ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองบรษิทัและการร่วมคา้

Lao Stanley Company Limited

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ผลการดําเนินโดยสรุป

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 463,347,848 365,730,773

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 634,385 1,702,061

ภาษเีงนิได้ 5,806,570 5,243,469

กําไรสุทธสิาํหรบัปี 23,226,279 17,891,026

เงนิปันผลรบัจากการร่วมคา้ 5,878,491 6,593,638



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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Lao Stanley Company Limited

ณ วนัที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 74,731,801 65,785,591

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 32,149,369 33,478,616

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 106,881,170 99,264,207

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวม 7,939,716 12,060,736

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 64,173,317 62,344,167

หนี�สนิหมุนเวยีนรวม 64,173,317 62,344,167

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น 3,754,430 2,446,038

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนรวม 3,754,430 2,446,038

สนิทรพัยส์ุทธิ 46,893,139 46,534,738

การกระทบยอดไปยงัมลูค่าตามบญัชี
สนิทรพัยส์ุทธยิกมา     46,534,738 46,794,440

กําไรสาํหรบังวด 23,226,279 17,891,026

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (11,110,897) (4,963,452)
เงนิปันผลจ่าย (11,756,981) (13,187,276)

สนิทรพัยส์ุทธสิิ�นปี 46,893,139 46,534,738

ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ (รอ้ยละ) 50 50
ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัในการร่วมคา้ (บาท) 23,446,570 23,267,369

มลูค่าตามบญัชขีองการร่วมคา้ 23,446,570 23,267,369

Lao Stanley Company Limited เป็นบรษิทัจํากดัและไม่มรีาคาเสนอซื�อขายในตลาด



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ

ที�ดิน

ส่วนปรบัปรุง

ที�ดินและ

อาคาร

อาคารและสิ�ง

ปลูกสร้างอื�น ๆ

เครื�องจกัร 

อปุกรณ์

และเครื�องมือ

เครื�องใช้ใน

โรงงาน แม่พิมพ์ ยานพาหนะ

เครื�องตกแต่ง

ติดตั�งและ

อปุกรณ์

สาํนักงาน

เครื�องจกัร

ระหว่างการ

ติดตั �งและงาน

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 1,350,023,054 2,927,861,721 2,098,556,516 8,580,938,928 5,682,381,957 65,173,565 181,130,856 2,352,267,418 23,238,334,015
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,702,980,870) (841,320,882) (5,848,698,979) (5,157,847,909) (40,934,519) (129,420,263) - (13,721,203,422)

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

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

ซื�อสนิทรพัย์ - 581,000 - 36,008,584 4,973,874 2,358,000 438,000 1,115,727,042 1,160,086,500

จําหน่ายสนิทรพัย/์ตดัจําหน่าย สุทธิ - (18) (729,848) (131,380) (1,174) (11) (15,971) - (878,402)
โอนสนิทรพัย์ - 946,765,868 657,078,375 582,822,195 377,970,123 - 7,200,290 (2,571,836,851) -

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (หมายเหตุ 27) - (244,242,603) (86,645,651) (594,996,984) (321,179,084) (8,393,027) (18,019,265) - (1,273,476,614)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 1,350,023,054 1,927,985,098 1,826,938,510 2,755,942,364 586,297,787 18,204,008 41,313,647 896,157,609 9,402,862,077
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ที�ดิน

ส่วนปรบัปรุง

ที�ดินและ

อาคาร

อาคารและสิ�ง

ปลูกสร้างอื�น ๆ

เครื�องจกัร 

อปุกรณ์

และเครื�องมือ

เครื�องใช้ใน

โรงงาน แม่พิมพ์ ยานพาหนะ

เครื�องตกแต่ง

ติดตั �งและ

อปุกรณ์

สาํนักงาน

เครื�องจกัร

ระหว่างการ

ติดตั �งและงาน

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 1,350,023,054 3,868,460,698 2,753,284,091 8,866,585,115 5,929,186,907 57,137,452 179,304,734 896,157,609 23,900,139,660

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,940,475,600) (926,345,581) (6,110,642,751) (5,342,889,120) (38,933,444) (137,991,087) - (14,497,277,583)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 1,350,023,054 1,927,985,098 1,826,938,510 2,755,942,364 586,297,787 18,204,008 41,313,647 896,157,609 9,402,862,077

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธิ 1,350,023,054 1,927,985,098 1,826,938,510 2,755,942,364 586,297,787 18,204,008 41,313,647 896,157,609 9,402,862,077

ซื�อสนิทรพัย์ - - - 37,182,564 - 5,500,000 1,941,193 925,391,709 970,015,466
จําหน่ายสนิทรพัย/์ตดัจําหน่าย สุทธิ - (119,909) - (199,011) - (9) (49) - (318,978)

โอนสนิทรพัย์ - 214,646,373 37,361,637 521,762,768 368,847,184 - 2,509,603 (1,145,127,565) -

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัปี (หมายเหตุ 27) - (269,834,895) (85,220,032) (631,756,546) (285,423,443) (7,797,292) (15,706,726) - (1,295,738,934)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 1,350,023,054 1,872,676,667 1,779,080,115 2,682,932,139 669,721,528 15,906,707 30,057,668 676,421,753 9,076,819,631

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน 1,350,023,054 4,004,408,431 2,790,645,728 9,232,303,739 6,298,034,091 55,730,499 181,550,527 676,421,753 24,589,117,822

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (2,131,731,764) (1,011,565,613) (6,549,371,600) (5,628,312,563) (39,823,792) (151,492,859) - (15,512,298,191)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 1,350,023,054 1,872,676,667 1,779,080,115 2,682,932,139 669,721,528 15,906,707 30,057,668 676,421,753 9,076,819,631
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สินทรพัย์ตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�บรษิัทเป็นผู้ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกซึ�งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยแม่พิมพ์

มรีายละเอยีดดงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ราคาทุน 290,246,836 289,494,123

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (219,437,043) (187,079,244)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 70,809,793 102,414,879

รายได้ค่าเช่าจํานวน 57,106,125 บาท (พ.ศ. 2564 : 29,115,464 บาท) รวมแสดงในกําไรหรือขาดทุนในรายได้จากการขายและ 

การใหบ้รกิาร 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ระหว่างพฒันา รวม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน 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

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 27) (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
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โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ต้นทุนการ

ออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

ระหว่างพฒันา รวม

บาท บาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

เพิ�มขึ�นระหว่างปี 31,606,432 - 207,596,576 239,203,008

โอนสนิทรพัย์ - 176,244,691 (176,244,691) -

ค่าตดัจําหน่าย (หมายเหตุ 27) (22,971,529) (255,152,221) - (278,123,750)

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธิ 65,591,197 471,631,579 451,478,952 988,701,728

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ราคาทุน 359,972,823 1,176,219,791 451,478,952 1,987,671,566

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (294,381,626) (704,588,212) - (998,969,838)

ราคาตามบญัช ีสุทธิ 65,591,197 471,631,579 451,478,952 988,701,728

ค่าตดัจําหน่ายที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ตน้ทุนขาย 278,059,645 282,464,017

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 64,105 38,850

20 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 150,348,227 144,967,389 150,348,227 144,967,389

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (705,387,094) (617,211,893) (335,041,715) (281,969,751)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ (555,038,867) (472,244,504) (184,693,488) (137,002,362)
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ความเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนระหว่างปี มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าคงเหลือ อปุกรณ์

สินทรพัย์

ไม่มีตวัตน

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน อื�น ๆ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 788,131 37,982,873 22,266,837 76,673,671 3,162,408 140,873,920

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน (356,351) 229,423 3,859,331 5,428,224 5,238 9,165,865

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - (5,072,396) - (5,072,396)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 431,780 38,212,296 26,126,168 77,029,499 3,167,646 144,967,389

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 431,780 38,212,296 26,126,168 77,029,499 3,167,646 144,967,389

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 3,672,257 (10,735,889) (1,156,403) 6,600,078 8,709,574 7,089,617

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - - (1,708,779) - (1,708,779)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 4,104,037 27,476,407 24,969,765 81,920,798 11,877,220 150,348,227
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งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุน

ในบริษทัร่วม

และการร่วมค้า

สินทรพัย์

ทางการเงิน

วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็

อาคารและ

เครื�องจกัร รวม 

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (312,656,667) (237,013,305) (23,953,500) (573,623,472)

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

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (335,242,142) (241,293,301) (40,676,450) (617,211,893)
รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน (14,135,172) - (23,341,300) (37,476,472)

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (20,968,065) (29,730,664) - (50,698,729)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 (370,345,379) (271,023,965) (64,017,750) (705,387,094)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

ทางการเงิน

วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็

อาคารและ

เครื�องจกัร รวม

บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563 (237,013,305) (23,953,500) (260,966,805)

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

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

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 (241,293,301) (40,676,450) (281,969,751)

ณ วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (241,293,301) (40,676,450) (281,969,751)

รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน - (23,341,300) (23,341,300)
รายการที�บนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (29,730,664) - (29,730,664)

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 (271,023,965) (64,017,750) (335,041,715)
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21 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 232,636,026 221,403,575
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 36,997,532 34,096,640

ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 64,298,000 57,280,000

สํารองค่าประกนัสนิคา้ 43,390,718 4,179,104

อื�น ๆ 33,377,532 29,757,603

410,699,808 346,716,922

22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน   

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กับระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดท้าย

ของพนักงานก่อนที�จะเกษยีณอายุ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ:

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ 409,603,994 385,147,496

หนี�สนิที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 409,603,994 385,147,496

กําไรหรอืขาดทุนที�รวมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน 42,707,733 54,350,572

การวดัมลูค่าใหม่ที�รบัรูใ้น(กําไร)ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (8,543,894) (25,361,981)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปีมดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ณ วนัที� 1 เมษายน 385,147,496 383,368,355

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 36,295,591 41,023,831
ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,577,032 5,604,704

ตน้ทุนบรกิารในอดตี (164,890) 7,722,037

42,707,733 54,350,572

การวดัมลูค่าใหม่

ผลขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ 5,936,774 16,561,942
ผลกําไรที�เกดิขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (5,929,261) (37,199,778)

ผลกําไรที�เกดิจากประสบการณ์ (8,551,407) (4,724,145)

(8,543,894) (25,361,981)

ผลประโยชน์ที�จ่าย (9,707,341) (27,209,450)

ณ วนัที� 31 มนีาคม 409,603,994 385,147,496
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.80 รอ้ยละ 1.65
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 4.00

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 0.00 - รอ้ยละ 11.00

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท

อตัราคดิลด 1.00 1.00 (36,820,204) (35,568,390) 42,997,890 41,525,130

อตัราการเพิ�มขึ�น
   ของเงนิเดอืน 1.00 1.00 43,245,364 41,622,010 (37,772,633) (36,365,293)

อตัราการหมุนเวยีน

   พนักงาน 1.00 1.00 (38,389,114) (37,081,795) 28,532,441 27,686,309

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ�ง ขณะที�ให้ข้อสมมติฐานอื�นคงที� ในทาง
ปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกดิขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ที�มต่ีอการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบัการคํานวณหนี�สนิ

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานที�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 9.99 ปี (พ.ศ. 2564 : 10.30 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 วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 32,145,584 21,431,318 72,377,598 1,482,886,861 1,608,841,361

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 76,625,000 383,125,000 504,250,000 887,375,000

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั �งหมดมีจํานวน 76,625,000 หุ้น ซึ�งมมีูลค่าหุ้นละ 5 บาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 

หุน้ทั �งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว 

24 เงินปันผลจ่าย

ตามมตทิี�ประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุ้น

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

เงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 550 บาท เนื�องจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัใินการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์

บริษัทบันทึกเงินปันผลจ่ายตามที�ได้มีการจ่ายจริงจํานวน 421,436,950 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ผู้ถือหุ้นในวนัที�
29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 

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 

25 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนําไป
จ่ายเงนิปันผลได้
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26 รายได้อื�น - อื�น ๆ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดบิและของเสยีจากการผลติ 50,368,855 25,296,165

รายไดจ้ากภาษีที�ไดร้บัคนืจากการส่งออก 10,114,349 11,768,166

รายไดค่้าสทิธิ 2,405,538 815,311
กําไรจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 4,089,665 3,337,941

อื�น ๆ  11,996,568 15,849,190

78,974,975 57,066,773

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา (220,520,140) 422,461,099

วตัถุดบิและวสัดุสิ�นเปลอืงใชไ้ป 6,771,258,502 5,561,888,792
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนักงาน 1,452,664,215 1,367,462,710
ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 18) 1,295,738,934 1,273,476,614

ค่าตดัจําหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (หมายเหตุ 19) 278,123,750 282,502,867
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 360,038,709 293,901,337

ค่าจา้งบุคคลภายนอกผลติสนิคา้ 64,270,684 62,622,108

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา 311,835,254 307,090,108
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28 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั: 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักําไรทางภาษสีําหรบัปี 339,011,730 199,316,321 339,011,730 199,316,321

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี

เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

      (หมายเหตุ 20) (7,089,617) (9,165,865) (7,089,617) (9,165,865)
เพิ�มในหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

      (หมายเหตุ 20) 37,476,472 44,866,946 23,341,300 16,722,950

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 369,398,585 235,017,402 355,263,413 206,873,406

ภาษีเงนิได้สําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของบรษิัทมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางทฤษฎีบญัชีคูณกบัอตัราภาษ ี

โดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

กําไรก่อนภาษี 1,890,202,414 1,296,357,431 1,819,526,551 1,155,637,450

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 

   (พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 20) 378,040,482 259,271,486 363,905,310 231,127,490

ผลกระทบ:
รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (4,759,874) (10,811,076) (4,759,874) (10,811,076)

ค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 31,045,672 18,274,793 31,045,672 18,274,793

ค่าใชจ้่ายที�สามารถหกัภาษไีดเ้พิ�มขึ�น (34,927,695) (22,953,327) (34,927,695) (22,953,327)

กําไรจากธุรกจิที�ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน - (8,764,474) - (8,764,474)

ภาษเีงนิได้ 369,398,585 235,017,402 355,263,413 206,873,406

อตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลี�ยคดิเป็นรอ้ยละ 19.54 และ 19.53 สําหรบังบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 18.13 และ 17.90 ตามลําดบั) ทั �งนี�อัตราภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบนัมีอตัราที�สูงกว่าปีที�แล้ว 

เนื�องจากบรษิทัมผีลขาดทุนจากบตัรส่งเสรมิการลงทุนที�ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในปีปัจจุบนัและมรีายไดเ้งนิปันผลจากกจิการที�

เกี�ยวขอ้งกนัน้อยกว่าปีที�แลว้



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

61

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ภาษี

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

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงาน 8,543,894 (1,708,779) 6,835,115 25,361,981 (5,072,396) 20,289,585
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรม

  - สนิทรพัย์ทางการเงนิวดัมูลค่าดว้ย 

      มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน  

      เบด็เสรจ็ 148,653,322 (29,730,664) 118,922,658 21,399,981 (4,279,996) 17,119,985
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

   ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 104,840,323 (20,968,065) 83,872,258 (27,792,610) 5,558,521 (22,234,089)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสําหรบัปี 262,037,539 (52,407,508) 209,630,031 18,969,352 (3,793,871) 15,175,481

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (52,407,508) (3,793,871)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,543,894 (1,708,779) 6,835,115 25,361,981 (5,072,396) 20,289,585

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรม

  - สนิทรพัยท์างการเงนิวดัมลูค่า 
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน  

      กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 148,653,322 (29,730,664) 118,922,658 21,399,981 (4,279,996) 17,119,985

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี 157,197,216 (31,439,443) 125,757,773 46,761,962 (9,352,392) 37,409,570

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (31,439,443) (9,352,392)
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29 กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกและชําระแล้ว

ในระหว่างปี 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

กําไรสุทธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 1,520,803,829 1,061,340,029 1,464,263,138 948,764,044

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้) 76,625,000 76,625,000 76,625,000 76,625,000

กําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาท) 19.85 13.85 19.11 12.38

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีที�นําเสนอรายงาน ดงันั �นจงึไม่มกีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

30 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. 2565

กิจการที�ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการที�ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายส่งออก - 5,321,700,634 5,321,700,634

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 8,260,626,024 8,260,626,024

- 13,582,326,658 13,582,326,658

พ.ศ. 2564 

กิจการที�ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการที�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
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31 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�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�งมอํีานาจชกัจูงหรอือาจถูกชกัจูงใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าวและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
เหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวข้องกนักบับรษิัทแต่ละรายการ บรษิัทคํานึงถงึเนื�อหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารูปแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

บรษิทัมรีายการคา้ที�มสีาระสําคญักบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบรษิทั สแตนเลย์ อีเลก็ทรคิ จํากดั ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศญี�ปุ่น 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 ค่าสทิธจิ่ายใหแ้ก่กจิการ

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

ผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื�นคิดค่าบริการตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชําระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนา
ผลติภณัฑ ์และค่าใชจ่้ายอื�น แสดงเป็นรายการเจา้หนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

รายการต่อไปนี�เป็นรายการที�มสีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายได้จากการขาย

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 555,456,061 710,438,823

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 117,053,428 125,458,992

บรษิทัร่วม 201,918,945 292,589,856

การร่วมคา้ 386,316,976 292,494,828

1,260,745,410 1,420,982,499

รายได้อื�น

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 2,155,760 1,837,285

บรษิทัร่วม 7,842 66,170

การร่วมคา้ 24,600 106,440

2,188,202 2,009,895
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สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายได้เงินปันผล

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 23,946,190 60,170,029
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 353,800 227,960

บรษิทัร่วม 205,056,486 94,579,667

การร่วมคา้ 5,878,491 6,593,638

235,234,967 161,571,294

รายได้ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 1,874,780 381,603
การร่วมคา้ 530,758 433,708

2,405,538 815,311

ค่าซื�อสินค้าและบริการ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 3,335,935,799 2,627,537,886

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 475,923,747 374,586,075

บรษิทัร่วม 38,650,888 310,682,571

3,850,510,434 3,312,806,532

ค่าสิทธิ

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 304,350,053 264,036,175

ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 49,719,070 84,033,288

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 138,365 8,896
บรษิทัร่วม 6,745 934,296

49,864,180 84,976,480

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ - 11,405

ค่านายหน้า 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 136,960,433 103,647,332
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ข) ยอดค้างชาํระที�เกิดจากการขายและซื�อสินค้าและบริการ

ลูกหนี�และเจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นรายการที�เกี�ยวข้องกับการ
ซื�อขายดงักล่าวขา้งตน้ ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 12) 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 101,213,025 159,786,768

บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 32,017,423 35,187,083
บรษิทัร่วม 38,247,953 51,677,957

การร่วมคา้ 61,052,553 49,805,919

232,530,954 296,457,727

ลูกหนี�อื�น – กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 12) 

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 9,978,976 39,163,203

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 433,498,541 479,505,986
บรษิทัที�ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 54,252,284 43,576,418

บรษิทัร่วม 8,201,157 15,257,632

495,951,982 538,340,036

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 173,557,965 253,230,209

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั �น 46,230,643 44,510,294

ผลประโยชน์ระยะสั �นประกอบดว้ยผลตอบแทนซึ�งรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และสวสัดกิารอื�น 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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32 ภาระผกูพนัที�สาํคญั

32.1 หนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระผูกพนัที�เกดิจากการใหธ้นาคารออกหนังสอืคํ�าประกนัสําหรบัการใชไ้ฟฟ้าจํานวน 

20 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 20 ลา้นบาท) 

32.2 รายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทมภีาระผูกพนัที�ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจํานวน 90 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 
จํานวน 110 ลา้นบาท) ภาระผกูพนัส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าก่อสรา้งและเครื�องจกัรเพื�อขยายกําลงัการผลติในอนาคต

33 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในงบการเงิน

33.1) เมื�อวนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิัท Vietnam Stanley Electric Company Limited (บรษิัทร่วม) ได้มีมติ

อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนเงนิ 666.67 พนัล้านดอง

เวยีดนาม (VND) (เทยีบเท่า 976.67 ลา้นบาท) โดยจะจ่ายใหบ้รษิทัตามส่วนไดเ้สยีคดิเป็นรอ้ยละ 20 จํานวน 133.33 พนัล้าน

ดองเวยีดนาม (VND) (เทยีบเท่า 195.33 ลา้นบาท) 

33.2) ตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไดม้มีตเิสนอให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สําหรบัหุ้นจํานวน 76,625,000 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 
651.31 ลา้นบาท เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีซึ�งจะจดัประชุมในวนัที� 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 


