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สำาหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2565

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุด
31 มีนาคม 2564

(พันบาท)

เปลี่ยนแปลง
(%)

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายและการให้บริการ 13,582,327 11,727,609 15.81

รายได้รวม 13,725,441 11,889,622  15.44 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 11,092,505 9,951,853  11.46 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,024,345 883,305  15.97 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 1,890,202 1,296,357  45.81 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 1,520,804 1,061,340  43.29 
ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 9,539,142 8,000,163 19.24

สินทรัพย์รวม 23,056,655 21,542,610  7.03 

หนี้สินหมุนเวียน 2,065,235 1,967,438  4.97 

หนี้สินรวม 3,029,878 2,824,830  7.26 

ส่วนของเจ้าของ 20,026,778 18,717,781  6.99 
อัตราส่วนทางการเงิน บาท บาท

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 11.08 8.93

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 7.85 5.89

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 6.82 5.06

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE) (เท่า) 0.15 0.15

อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำาไรสุทธิต่อหุ้น (PE) (เท่า) 8.87 13.21

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.62 4.07

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น 19.85 13.85

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5.00 5.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 261.36 244.28

จุดเด่นในรอบปี
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1. สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไป

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว 1.6% นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกดีขึ้น
แล้ว ยังมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทุนภายในประเทศ โดยปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลง 6.2% ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19

อัตราการขยายตัวแบ่งตามไตรมาสดังนี้  เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม -2.6% 
เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน +7.5% เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน -0.2% เดือน
ตุลาคม-เดือนธันวาคม +1.9% ซึ่งฟื้นตัวจากช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายนที่ต่ำา
สุดถึง 12.1% มาเป็นเพิ่มขึ้น 7.5% แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน รัฐบาลจึงออกมาตรการการควบคุม 
การแพร่ระบาด ทำาให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงเหลือเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการการควบคุม 
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเปิดรับนัก
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สิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง
คาดการณ์ว่า GDP ในปี 2565 จะขยายตัว +4.0% 
โดยมีปัจจัยสำาคัญประกอบด้วย การบริโภคภายใน
ประเทศขยายตัว 4.5% เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจาก
มาตรการ Test & Go ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการยกเลิกการกักตัวเมื่อ
เดินทางถึงประเทศไทยสำาหรับผู้ที่ ได้รับวัคซีน
ครบตามกำาหนด ทำาให้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในปี 2565 จะเพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนั้นยังคาดการณ์ว่าสถานการณ์
การส่งออกจะเติบโตขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของ
การบริโภคทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น 
3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำาให้เศรษฐกิจในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นเป็น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกได้หลังจากที่ติดลบ 0.2% ในช่วงไตรมาส
ก่อนหน้านี้

จากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักสำาคัญชะลอตัว เช่น ยุ โรป และราคาพลังงาน ราคาสินค้า
ต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤติรัสเซียยูเครน เดือนเมษายนที่ผ่านมา กระทรวงคลังจึงปรับ GDP ในปี 2565 เป็น 
+3.5% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ +4.0% ในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตามหลายประเทศเริ่มเปิดพรมแดนอีกครั้งและ 
การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ลดลง การส่งออกมีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
จึงคาดว่าอัตราการเติบโตน่าจะมากกว่า 1.6% ของปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้น ณ เดือนมกราคม กระทรวงการคลังปรับอัตราเงินเฟ้อปี 2565 จาก 1.9% เป็น 5.0%
และคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 6.1 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มมาก

ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 4 แสนคน
นอกจากนั้นยังคาดการณ์ว่า การส่งออกสินค้าขยายตัว 6.0% การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.3%  

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.5% และการลงทุนภาครัฐขยายตัว 4.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์

รถยนต์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า  ตลาดอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับบริษัทนั้นชะลอตัว  
เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ยอดจัดจำาหน่ายยานยนต์ภายในประเทศปี 2564  
อยู่ที่ 759,119 คัน (ลดลง 4.2% เทียบกับปีที่ผ่านมา) ยอดการส่งออกขยายตัวอยู่ที่ 959,194 คัน (เพิ่มขึ้น 30.3%  
เทียบกับปีที่ผ่านมา) ยอดการผลิตอยู่ที่ 1,685,705 คัน (เพิ่มขึ้น 18.1% เทียบกับปีที่ผ่านมา) สูงสุดในรอบ 3 ปี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)  
(2559-2565)

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 ปี

ร้อยละ

3.2%
3.9%

4.1%

2.4%

-6.2%

1.6%

3.5%
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จำานวนการผลิตแยกตามไตรมาสพบว่า เดือน
มกราคม - เดือนมีนาคมจำานวน 465,833 คัน เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายนจำานวน 378,768 คัน เดือน
กรกฎาคม - เดือนกันยายนจำานวน 367,345 คัน เดือน
ตุลาคม - เดือนธันวาคมจำานวน 473,759 คัน

เป้ าหมายการผลิตรถยนต์ปี  2565 จำ านวน 
1,800,000 คัน (เพิ่มขึ้น 6.8%) นอกจากความกังวล
เรื่องแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้ว ประกอบ
กับการขาดแคลนชิ้นส่วนและชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์
สำาหรับการผลิต คาดการณ์ว่าการผลิตเพื่อการส่งออก
จะอยู่ที่ 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้น 4.5% และการผลิต
เพื่อส่งขายภายในประเทศอยู่ที่ 800,000 คัน เพิ่มขึ้น 
9.7% แต่เนื่องจากยังมีความกังวลในเรื่องราคาสินค้า 
ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวิกฤติรัสเซียยูเครนและชิ้นส่วน 
การผลิตไม่ เพียงพออยู่  ดังนั้นอาจจะมีการปรับลด 
เป้าหมายการส่งออกรถยนต์ลง

ยอดการผลิตรถยนต์
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(หน่วย : พันคัน)

ปี

รถจักรยานยนต์
ยอดจัดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ  

ปี 2564 อยู่ที่ 1,606,481 คัน (เพิ่มขึ้น 6.0%) ยอด 
การผลิตรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 2,309,474 คัน เพิ่มขึ้น 
14.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงสุดในรอบ 3 ปี แยกเป็น
รถจักรยานยนต์สำาเร็จรูป (CBU) 1,780,654 คัน (เพิ่ม
ขึ้น 10.2%) และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 
528,820 คัน (เพิ่มขึ้น 29.6%)

สำาหรับประมาณการณการผลิตรถจักรยานยนต์
ในปี  2565 ประมาณ 2 ,000 ,000 คัน  ( เพิ่ มขึ้ น 
12.3%) โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการจัดจำาหน่าย
ภายในประเทศประมาณ 1,650,000 คัน (เพิ่มขึ้น 
22.8%) และผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 350,000 คัน  

(เพิ่มขึ้น 17.5%) 

ยอดการผลิต
จักรยานยนต์สำาเร็จรูป
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(หน่วย : พันคัน)
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3. การดำาเนินงานของบริษัท
ข้อจำากัดในการดำาเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น ผลกระทบของยอดขายเนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วน 

เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 15.8% 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังคงดำาเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้ SNAP (กิจกรรมการปฏิรูป 
การผลิต) และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการลดของเสียให้เป็นศูนย์ ไปพร้อมกับ 
การปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ผู้ผลิตระบบโคมไฟ (Lamp System Maker) ยกระดับความไว้วางใจจากลูกค้า และปรับปรุง
ผลประกอบการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างยอดขาย
กิจการหลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

“กิจการโคมไฟ” “กิจการหลอดไฟ” และ “กิจการแม่พิมพ์ 
/ กิจการการออกแบบ”

ยอดขายจากกิจการโคมไฟ 96% ยอดขายจากกิจการ
หลอดไฟ 3% ยอดขายจากกิจการแม่พิมพ์และกิจการ
ออกแบบ 1%

กิจการหลอดไฟ นอกจากการจัดจำาหน่ายแก่ตลาด
โดยตรงแล้ว ยังส่งมอบไปยังกิจการโคมไฟสำาหรับเป็น 
ชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โคมไฟ (Lamp) ด้วย

กิจการแม่พิมพ์ นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำาหรับขึ้น
รูปชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โคมไฟ (Lamp) แล้ว ยังจัดจำาหน่าย
ไปยังบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ด้วย

กิจการงานออกแบบ นอกจากจะเป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟ (Lamp) ของบริษัทเราเองแล้ว ยังจัด
จำาหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ด้วย

โคมไฟ 

หลอดไฟ

แม่พิมพ์และออกแบบ

96% 
3% 
1% 

ยอดขาย
จากกิจการ

ยอดขาย
มูลค่าและสัดส่วนโครงสร้างยอดขายของแต่ละกิจการประจำาปี 2564 เป็นดังนี้

ปี 2564
เม.ย. 2564 – มี.ค. 2565

ปี 2563 
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

อ้ตรา
เพิ่ม(ลด)  

(%)จำานวนเงิน สัดส่วน จำานวนเงิน สัดส่วน

กิจการหลอดไฟ 425.22 3.13% 360.52 3.07% 17.95%
กิจการโคมไฟ 13,064.94 96.19% 10,764.46 91.79% 21.37%

กิจการแม่พิมพ์และการออกแบบ 92.17 0.68% 602.63 5.14% (84.71%)

รวม 13,582.33 100% 11,727.61 100% 15.81%

หน่วย : ล้านบาท
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การลงทุน
การลงทุนในปี 2564 เป็นดังนี้

ปี 2564
เม.ย.2564 - มี.ค.2565

ปี 2563  
เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

อัตรา
เพิ่ม(ลด)  

(%)จำานวนเงิน จำานวนเงิน

ที่ดิน - - -
สิ่งก่อสร้าง 18.00 230.32 (92.17%)

อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือ 612.52 510.94 19.88%

แม่พิมพ์และจิ๊ก 334.00 416.47 (19.88%)

อื่น ๆ 5.50 2.36 133.05%

รวม 970.02 1,160.09 (16.38%)

หน่วย : ล้านบาท

การจ้างงาน
จำานวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2564 เป็นดังนี้

จำานวนบุคลากร  
ณ สิ้นปีบัญชี 2564

จำานวนบุคลากร  
ณ สิ้นปีบัญชี 2563

เพิ่ม(ลด)

พนักงานคนไทย (ชาย) 1,623 1,675 (52)

พนักงานคนไทย (หญิง) 1,363 1,414 (51)

พนักงานชาวญี่ปุ่น 17 18 (1)

รวม 3,003 3,107 (104)

หน่วย : คน

4. แนวโน้มในอนาคต

เริ่มต้นปีบัญชี 2565 ด้วยข้อจำากัดในการทำากิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีความกังวลว่าจะ 
ยืดเยื้อ

แม้ว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะดำาเนินต่ออย่างต่อเนื่อง แต่อุปสงค์ภายใน
ประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากการฉีดวัคซีน การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าการส่งออกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของทั่วโลกที่เพิ่ม
ขึ้น และการวางงบประมาณการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

อย่างไรก็ตาม การปิดเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 นั้น นอกจากจะทำาให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 
อีกด้วย นอกจากนี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐทำาให้เกิดความกังวลใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว
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นอกจากนี้ เป็นไปได้ว่าวิกฤติรัสเซียยูเครนจะทำาให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น ราคาสินค้าสูงขึ้น ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น 
ราคาสินค้าหลักสูงขึ้น เช่น เหล็กและพลาสติก และการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก เป็นเวลานาน ซึ่งจะ 
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีบทบาทสำาคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกยานยนต์ไปทั่วโลก 
ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการแข่งขันกับจีน/อินเดียและนานาประเทศในอาเซียนมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้องคงรักษา
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลเอาไว้ให้ได้

ด้านการพัฒนา ความนิยมในระบบโคมไฟแพร่หลายในระดับสากลมากขึ้น ทำาให้ความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่นสำาหรับอาเซียนมีมากยิ่งขึ้น ลูกค้าและบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างเสริมสร้างศักยภาพใน 
การพัฒนาด้วยเช่นกัน

คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปใช้
รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีความช่วยเหลือด้านการขับขี่โดยการนำาเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น 5G มาประยุกต์ใช้ด้วย ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตระบบโคมไฟ เราจำาเป็นต้องจับตาดูแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ  
อย่างใกล้ชิด และต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

พนักงานไทยสแตนเลย์และบริษัทในเครือทุกคนจะร่วมมือกันและพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตผ่านกิจกรรมการปรับปรุงการผลิต = SNAP (Stanley New Approach for higher 
Productivity) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่นนี้ และจะสร้างความเข้มแข็งด้าน 
คุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นกิจการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพ  
(Quality) ราคา (Cost) กำาหนดการส่งมอบ (Delivery) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่สังคม  
โดยมุ่งหวังให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรักษากำาลังการผลิตสำาหรับอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับระบบ 
โคมไฟ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทยังคงหลักการการบริหารที่มุ่งเน้นการแบ่งปันกำาไรและความสุข เพื่อนำาพาบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ 
กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกท่าน

บริษัทจะมุ่งมั่นพยายามถึงที่สุดในการดำาเนินการตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น เพื่อจัดสรรกำาไรโดยคำานึงถึง 
ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอขอบคุณทุกกำาลังใจที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา
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แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

นายอภิชาต 
ลี้อิสสระนุกูล

นางพิมพ์ใจ 
ลี้อิสสระนุกูล

นายกฤษดา 
วิศวธีรานนท์

กรรมการ / ประธานกรรมการ

นายเอะทสึยะ 
คาวาชิมา

นายเคอิสุเกะ  
อุเอะดะ

นายพิจารณ์  
สุขภารังษี

นายโคอิจิ 
นางาโนะ

นางพรทิพย์ 
เศรษฐีวรรณ

นายโชคชัย 
ตั้งพูลสินธนา

นายทนง 
ลี้อิสสระนุกูล

นายโทรุ 
ทานาเบะ

นายสุชาติ 
พิศิษฐวานิช

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการ



11บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

นายโคอิจิ 
นางาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายเอะทสึยะ  
คาวาชิมา

นายฮิโตชิ  
โอมิยะมะ

นายอภิชาต  
ลี้อิสสระนุกูล

นายคาซุโนริ  
นาคาอิ

นายอนุพงษ์  
โถมนาการ

นายคะสุยะ  
ชิไรชิ

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์
ส่องสว่างยานยนต์

ผู้จัดการใหญ่ 
ส่วนงานแม่พิมพ์

ผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานบริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน 
SATELLITE

รองผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

ผู้จัดการใหญ่
ศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

HONDA 
CLICK 160

HONDA 
DAX 125

ชุดโคมไฟหน้า
Head Lamp 

ชุดโคมไฟท้าย
Tail Lamp

ชุดโคมไฟหน้า
Head Lamp

ชุดโคมไฟท้าย 
Tail Lamp

ชุดโคมไฟท้าย
Rear Combination Lamp

HONDA  –  CIVIC 2021   NISSAN  – TERRA 2021 

ชุดโคมไฟหน้า
Head Combination Lamp

HONDA – HR-V   e:HEV   

ชุดโคมไฟหน้า
Head Lamp

รถยนต์

รถจักรยานยนต์
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

คณะกรรมการบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด 

(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ซึ่ งจัด

ทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตามข้อกำาหนด

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและ 

ถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่าง

ครบถ้วนและเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง

ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2564 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ กำากับดูแล 

งบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล  

เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง 

ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง 

ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จำากัด โดยในการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุน

ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น 

ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดง 

ไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 

แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายโคอิจิ  นางาโนะ

ประธานกรรมการบริหาร

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล                              

 ประธานกรรมการ                                  
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ทรง
คณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ ์ความรูค้วามสามารถ อนัเปน็ประโยชน์
ตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ จำานวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่นายกฤษดา  
วิ ศวธี ร านนท์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
นายโชคชัย ตั้ งพูลสินธนา และนายสุชาติ  พิศิษฐวานิช  
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอใน 
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ในรอบปีบัญชี 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี 
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 4 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม 
ประชุม ดังนี้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ  
โดยมีสาระสำาคัญในการดำาเนิน งานของคณะกรรมการตรวจสอบและการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในรอบ
ปี 2564 ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำา
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2564 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำา
ตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8

2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ 8/8

3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ 8/8

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(นายกฤษดา วิศวธีรานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่าบริษัทมีการกำากับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ เพียงพอ 
และเหมาะสม

3. การสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผน 
การตรวจสอบภายในประจำาปีและแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี 
ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำาหนดของบริษัท 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดดังกล่าว

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทได้เข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการที่ดำาเนินการตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 
และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตาม 
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำาหนด รวมทั้งการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
หรือการกระทำาที่ผิดหลักจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต การกระทำาที่ผิดหลักจรรยาบรรณ หรือประเด็นอื่น ๆ แต่อย่างใด

7. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงาน และคุณสมบัติ 
ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท  
ไพร้ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทั้งคณะ ซึ่งในปี 2564 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
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โดยสรุปในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ 
และความเป็นอิสระ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในการทำารายการที่เกี่ยว
โยงกัน พบว่ามีความสมเหตุ  สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะ 

การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด 
(มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และผลการดำาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผล 
การดำาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 2565
• งบกำาไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วย

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อ
กำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ งบการเงิน
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้นำาเรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มาพิจารณาในบริบท 
ของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องนี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เรื่อง
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด ตามมูลค่ายุติธรรมจำานวน 1,420.12 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.16 และร้อยละ 6.70 ของมูลค่าของ
สินทรัพย์รวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำาดับ

เ งิ นลงทุนดั งกล่ าว เป็น เ งิ นลงทุน ในบริษัท 
ที่ดำาเนินธุรกิจผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก หลอด LED ชิ้น
ส่วนอิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ชิ้นส่วน
ส่องสว่าง แม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งบริษัท
ได้ประเมินว่าเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นเงินลงทุนใน
ตราสารทุนภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และ
ต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทเลือกวัดมูลค่าตราสาร
ทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น (FVOCI)

เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าววัดมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งมาจากข้อมูลที่ไม่ได้
สังเกตได้ในตลาด (ข้อมูลระดับที่ 3) โดยผู้บริหารได้

ทำาการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อน ความเสี่ยงและลักษณะ

ของตราสารทุน ทั้งนี้ผลการประเมินพบว่ามูลค่า

ยุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามวิธีราคาทุน ดังนั้นบริษัท

รับรู้กำาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐาน
เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งจัดทำาโดยผู้บริหาร

• ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารสำาหรับ
การจัดประเภทเงินลงทุนว่าเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และ
ทดสอบการคำานวณหามูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าว

• ใช้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของ
ข้าพเจ้าประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็น
อิสระ โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมเทียบ
กับข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จาก
ข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป รวมทั้งพิจารณา
ปัจจัยการขาดสภาพคล่องของตราสารทุน 
(Discount for lack of marketability) เพื่อ
พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมที่ผู้บริหารใช้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ข้าพเจ้าพบ
ว่าวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน ความ
ต้องการของตลาด มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตาม
วิธีการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม
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ในรอบปี

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 จำานวน 194.91 

ล้านบาท

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด เป็น

รายการที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท 

อีกทั้งการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  

มีความซับซ้อน และใช้ข้อมูลระดับที่ 3 ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญใน

การปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงและ

ลักษณะของตราสารทุน

ข้อมูลอ่ืน 
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน
นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุม 
ถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ 
การเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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ในรอบปี

ในการจัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบ
ในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่ 
จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วย

กรรมการในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวม 
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ 
การสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการ
เงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ 
ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจาก 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อ
เนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบ 
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 
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ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือกิจกรรม 
ทางธุรกิจภายในบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ของบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบ 
การควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า 
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

วิเชียร  กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 
กรุงเทพมหานคร

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท�� 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� 

งบการเงินท��แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

    (นายโคอจิ ิ นางาโนะ) (นายอภชิาต ลี�อสิสระนุกลู)

6

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 31 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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

7

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 31 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



25บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

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

8

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 31 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 26

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

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)เบด็เสรจ็อ��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)เบด็เสรจ็อ��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

9

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 31 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



27บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

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

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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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

13

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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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
ตามวธิส่ีวนไดเ้สยีและงบการเงินเฉพาะกจิการในหมายเหตุ 8 

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมาย

ที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
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สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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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�เก ิด

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) 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
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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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
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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 ท��ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทั �งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสนิทรพัยนั์ �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ 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 และตัดรายการหนี�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
ชําระภาระผูกพนันั �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�งตอบแทนท��จ่ายให้กบัลูกค้า

สิ�งตอบแทนที�จ่ายให้กบัลูกค้าหรอืจ่ายในนามของลูกคา้แก่บุคคลหรอืกิจการอื�น รวมถึงส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนาคต จะรบัรู้

เป็นรายการหกัจากรายได ้เวน้แต่การจ่ายสิ�งตอบแทนนั �นเป็นการจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้หรอืบรกิารแยกต่างหาก

องคป์ระกอบของการจดัหาเงิน

บรษิัทคาดว่าจะไม่มกีารทําสญัญาซึ�งระยะเวลาระหว่างการโอนสนิค้าหรอืบรกิารตามสญัญาไปยงัลูกคา้และการชําระเงนิของ

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

รายได้อ��น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑด์งัต่อไปนี�

- เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื�อบรษิทัมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล

- รายไดด้อกเบี�ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุและ
พจิารณาจากจํานวนเงนิต้นที�เป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

- รายไดจ้ากการขายเศษซากรบัรูเ้มื�อมกีารขายเกดิขึ�นจรงิ
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5.17 การจ่ายเงินปันผล

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

5.18 อนุพนัธแ์ละกิจการป้องกนัความเส��ยง

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

ยุตธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น

บรษิทัแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธน์ั �น 

6 การจดัการความเส��ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจยัความเส��ยงทางการเงิน

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

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

บรษิทัมสี่วนงานบรหิารการเงนิในการจดัการความเสี�ยง โดยนโยบายของบรษิทัรวมถงึนโยบายความเสี�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 ความเส��ยงจากตลาด 

ก) ความเส��ยงจากอตัราแลกเปล��ยน

เนื�องจากบรษิทัมกีารนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศและการส่งออกสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ จงึมคีวามเสี�ยง

จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะจากสกุลเงินเยนญี�ปุ่ นและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 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�ปุ่ น 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) ความเส��ยงจากอตัราดอกเบ��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 ความเส��ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนระยะสั �นและความ

เสี�ยงดา้นเครดติแก่ลูกคา้และลูกหนี�คงคา้ง

ก) การบริหารความเส��ยง

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

อนัดบัความน่าเชื�อถอืที�เป็นอสิระเท่านั �น

สําหรับการทํ าธุรกรรมกับลูกค้า 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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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 ความเส��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

33

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
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 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

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



51บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

การบริหารความเส��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

เบด็เสรจ็อ��น

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัท�� 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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
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แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ��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

เบด็เสรจ็อ��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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

ท��ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

บาท

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท�� 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 ข้อมูลท��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

การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลท��ไม่สามารถ

การเพิ�มข��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
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แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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) ค่าเผ��อสินค้าเส��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



55บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

38

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

รายได้จากการขายและการให้บริการตามท��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)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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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) 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



57บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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12 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ��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)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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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)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



59บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.1 สินทรพัยท์างการเงินอ��นท��วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

ก) การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท��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) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินท��วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สําหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสั �นเนื�องจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที�หมุนเวยีน มูลค่า

ตามบญัชจีงึมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

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

มลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงาน มลูค่ายุตธิรรมไม่ไดม้คีวามแตกต่างไปอย่างมสีาระสาํคญัจากมลูค่าตามบญัชี

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

ขอ้มลูเกี�ยวกบัค่าเผื�อผลขาดทุนและความเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อของบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 6

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



61บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.2 สินทรพัยท์างการเงินท��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 62

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.3 สินทรพัยท์างการเงินท��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 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



63บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

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

ช��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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Vietnam Stanley Electric

Company Limited

ณ วนัท�� 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�

ช��อบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ

งบการเงินท��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



65บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

49

Lao Stanley Company Limited

ณ วนัท�� 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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

52

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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

53

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)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี
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บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

55

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุน

ในบริษทัร่วม

และการร่วมค้า

สินทรพัย์

ทางการเงิน

วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็

อาคารและ

เคร��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

เคร��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)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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�

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท��กาํหนดไว้

การเปล��ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มข��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 วนัท�� 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 วนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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

ได้อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรบัปีสิ�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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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26 รายได้อ��น - อ��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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28 ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินท��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�

งบการเงินท��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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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บัญชีรับอนุญาต 
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ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินท��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)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



79บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
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ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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29 กาํไรต่อหุ้นขั �นพ��นฐาน

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

ในระหว่างปี 

งบการเงินท��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

กิจการท��ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการท��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 

กิจการท��ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน

กิจการท��ไม่ได้รบัการ

ส่งเสริมการลงทุน รวม

บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายส่งออก 45,355,901 3,983,537,268 4,028,893,169

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 536,513,364 7,162,202,373 7,698,715,737

581,869,265 11,145,739,641 11,727,608,906

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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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�ปุ่ น โดยถอืหุ้น

ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 35.66 และกลุ่มผูถ้ือหุน้บุคคลซึ�งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั โดยถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 29.57 
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จํากดั และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

รายการซื�อจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั เป็นการซื�อวตัถุดบิซึ�งมลีกัษณะเฉพาะหรอืเป็นสนิค้าที�ผลิตจากแหล่งผลิตเดยีวกนัในปรมิาณมาก
เพื�อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกําหนดจากต้นทุนสนิคา้บวกกําไรส่วนเพิ�ม 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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

64

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��สินค้าและบริการ

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

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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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 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินท��แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัท�� 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

66

32 ภาระผกูพนัท��สาํคญั

32.1 หนังสือคํ�าประกนัท��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 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท��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 ล้านบาท) 

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 

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 84

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

สรุปรายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายและการให้บริการ  13,582,327  11,727,609  15,150,090  14,634,621  13,220,446 

ต้นทุนขายและการให้บริการ  11,092,505  9,951,853  12,339,312  11,864,535  10,775,580 

กำาไรสุทธิสำาหรับปี  1,520,804  1,061,340  1,997,497  1,977,762  1,658,662 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น  19.85  13.85  26.07  25.81  21.65 

กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)  11.08  8.93  12.96  13.27  12.36 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) (ROE)  7.85  5.89  12.00  12.97  11.91 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (ROA)  6.82  5.06  10.08  10.93  10.33 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (DE)  0.15  0.15  0.18  0.21  0.17 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  4.62  4.07  3.24  3.13  4.50 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  *  5.50  8.25  8.25  7.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ***  *  44.42  34.72  35.28  36.03 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์หมุนเวียน  9,539,142  8,000,163  7,990,144  9,033,803  9,290,056 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  9,076,820  9,402,862  9,517,131  7,703,012  5,564,807 

สินทรัพย์รวม  23,056,655  21,542,610  20,369,930  19,254,504  16,938,772 

หนี้สินหมุนเวียน  2,065,235  1,967,438  2,469,898  2,883,108  2,066,180 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  964,643  857,392  578,217  404,836  341,212 

ส่วนของเจ้าของ  20,026,778  18,717,781  17,321,815  15,966,559  14,531,380 

ทุนจดทะเบียน  383,125  383,125  383,125  383,125  383,125 

ทุนชำาระแล้ว  383,125  383,125  383,125  383,125  383,125 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  261.36  244.28  226.06  208.37  189.65 

จำานวนหุ้น**  76,625  76,625  76,625  76,625  76,625 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 

31 มี.ค. 65 31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61

* รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
** จำานวนหุ้นใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
***จากงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

สรุปผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน
ในปีบัญชี 2564 (1 เมษายน 2564 – 31 

มีนาคม 2565) บริษัทฯ มีผลดำาเนินงานโดยรวมดี
ขึ้นจากปีบัญชี 2563 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15.46 และกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.29 จากปี 
2563 ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งระบบทั้งในประเทศและ
ทั่วโลก การแพร่ระบาดเริ่มลดลงหลังจากได้รับวัคซีน
เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ ภาครัฐมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาผลิตได้แม้จะ
มีผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนบ้าง  
แต่ ในภาพรวมฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อ เนื่ อง เช่นกัน  
โดยตลาดรถยนต์ มียอดผลิตจำานวน 1,685,705 คัน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มียอดการผลิต 1,426,970 คัน 
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.13% โดยมียอดการส่งออกจำานวน 
959,194 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มียอดการส่งออก 
จำานวน 735,842 คนั คดิเปน็เพิม่ขึน้ 30.35% ในขณะ
เดียวกันยอดขายภายในประเทศ มีจำานวน 759,119 
คัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2563 ที่มียอดขายจำานวน 
792,146 คัน คิดเป็นลดลง 4.17% สำาหรับตลาด
รถจักรยานยนต์ ในส่วนของตลาดรถจักรยานยนต์
โดยรวมฟื้นตัวขึ้นเช่นกัน โดยมียอดการผลิตทั้งสิ้น 
1,780,654 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมียอดการผลิต 
1,615,319 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 10.24% และมียอด
ขายในประเทศ 1,606,481 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
ที่มียอดขาย 1,516,096 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.96%

รายได้รวม

ผลดำาเนินงาน ปีบัญชี 2564

1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

2564
ปี

ปี
2564

2563

2563

กำาไรสุทธิ

15.46
เพิ่มขึ้นร้อยละ

43.29 
เพิ่มขึ้นร้อยละ

10.24%
เพิ่มขึ้น

18.13%
เพิม่ขึน้

1,426,970 คัน

ยอดการผลิตรถยนต์

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์

1,780,654 คัน
1,615,319 คัน

1,685,705 คัน

ข้อมูลสารสนเทศ
(แบบ 56-1 One Report)
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สำาหรับช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 
ซึ่งตรงกับไตรมาส 4 ของบริษัท มีการผลิตรถยนต์ 
480,078 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่
มียอดการผลิต 465,833 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.06% 
โดยมียอดการส่งออกจำานวน 243,124 คัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดการส่งออก จำานวน 
258,108 คัน คิดเป็นลดลง 5.81% ในขณะเดียวกัน
ยอดขายภายในประเทศ มีจำานวน  231,189 คัน เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดขายจำานวน  
194,137 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 19.09% สำาหรับตลาด
รถจักรยานยนต์ มีการผลิต 489,238 คัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดการผลิต 516,405 
คัน คิดเป็นลดลง 5.26% และมียอดขายภายใน
ประเทศ มีจำานวน 448,147 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2564 ที่มียอดขายจำานวน 435,443 

คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.92%

ผลการดำาเนินงานและความสามารถ
ในการทำากำาไร

ในปีบัญชี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย
และการให้บริการ 13,582.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.81 โดยรายละเอียดการ
ขายเป็นดังนี้  

ยอดขายในประเทศ 8,260.63 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 60.82 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
7.30 และยอดขายต่างประเทศ 5,321.70 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 39.18 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 
32.09 เป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้ฟื้นตัว
จากจากสถานการณ์โควิด-19 

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สัดส่วน
เป็นดังนี้ หลอดไฟยานยนต์ 425.22 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.13 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.94, 
โคมไฟยานยนต์ 13,064.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 96.19 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.37,  
แม่พิมพ์และการออกแบบ 92.17 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.68 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 84.71  

ยอดการผลิต มกราคม – มีนาคม 2565

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ

ยอดขายในประเทศ

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์

หลอดไฟยานยนต์ แม่พิมพ์
และการออกแบบ

โคมไฟยานยนต์

ยอดขายต่างประเทศ

ไตรมาส 4

ปีบัญชี 2564 

ปี

ปี

2565

2565

2564

2564

3.06%

5.26%

15.81

7.30

17.94 84.7121.37

32.09

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ ลดลงร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

ยอดการผลิตรถยนต์

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์

480,078 คัน

489,238 คัน

465,833 คัน

516,405 คัน
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รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
และของเสียจากการผลิต 
รายได้จากภาษีท่ีได้รับคืนจาก
การส่งออก

ค่าใช้จ่าย

กำาไรสุทธิ

ค่าใช้จ่ายด้าน
การขายและบริหาร

กำาไรจาก
การดำาเนินงาน

กำาไรขั้นต้น

บริษัทมีรายได้อื่น รวม 143.11 ล้านบาท  
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.66 ส่วนใหญ่มาจาก
เงินปันผลรับ คิดเป็น ร้อยละ 16.98 กำาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.18  ดอกเบี้ยรับ
คิดเป็นร้อยละ 13.66 และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้
จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิต 
รายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออก เป็นต้น 
คิดเป็นร้อยละ 55.18

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขาย 11,092.50  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.67 ของยอดขาย  
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.46

บริษัทมีกำาไรขั้นต้น 2,489.82 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 18.33 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านร้อยละ 40.21 จากการผลิตเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ

จุดคุ้มทุน (Economical of Scale)  
สำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 

1,024.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 ของยอด
ขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.97 โดยเพิ่ม
ขึ้นในทิศทางเดียวกับยอดขายของบริษัท  

บริษัทมีกำาไรจากการดำาเนินงาน 1,608.59 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.84 ของยอดขาย  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.55 จากปีที่ผ่านมา และมีกำาไร
สุทธิ 1,520.80  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 ของ
ยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 43.29 จาก 
การขายและการผลิตเพิ่มขึ้นและบริษัทพยายาม
รักษาและควบคุมต้นทุนต่าง ๆ  

11.46

43.29

15.97

52.55

40.21
เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

11.67
ลดลงร้อยละ

 16.98

14.18

13.66
55.18

เงินปันผลรับ 

กำาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ

ดอกเบี้ย
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 

23,056.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.03  
ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

• สินทรัพย์หมุนเวียน 9,539.14 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 41.37 ของสินทรัพย์รวม  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.24 จาก ปทีีผ่า่นมา ประกอบ
ด้วยรายการที่มีสาระสำาคัญ ได้แก่ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,655.94 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของสินทรัพย์รวม ลดลงเล็ก
น้อยเพียงร้อยละ 0.28

เงินลงทุนระยะสั้น 3,483.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.11 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.25 จาก
ปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภท
เงินฝากประจำาที่มีกำาหนดระยะเวลาครบกำาหนดเกิน  
3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สุทธิ 2,617.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของ
สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 จากปีที่ผ่านมา จาก
ยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น   

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,517.51 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.63 ของสินทรัพย์รวม ลด
ลงเล็กน้อยร้อยละ 0.18 โดยมีรายการที่สำาคัญ 
ได้แก่ รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจำานวน 1,485.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.44 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.12, 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,885.46 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.18 ของสินทรัพย์รวม เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 10.25 จากปีที่ผ่านมา และ ที่ดิน 
อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 9,076.82 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 39.37 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.47    

เนื่องจากบริษัทมีกำาไรเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี
ที่ผ่านมา ทำาให้มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.82 ซึ่งปีที่ผ่านมามีอัตราร้อยละ 5.06 
และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 30.48 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 24.68 ส่วนอัตรา 
การหมุนของสินทรัพย์ 0.61  เท่า เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.57 เท่า  

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม

ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้
อื่นสุทธิ 

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ 

เงินสด
และรายการ
เทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุน
ระยะสั้น

ที่ดิน อาคาร 
และ อุปกรณ์ สุทธิ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รายการสินทรัพย์ทางการ
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

7.03

2.640.28

19.24

11.12

10.25

3.47

6.82

54.25

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละลดลงร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

ลดลงร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

 0.18
ลดลงร้อยละ
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หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินรวม 3,029.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ13.14 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
7.26 จากการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำาให้รายการซื้อต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่น
กัน ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10.61 
เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 5.95 เท่า  

ส่วนของเจ้าของ
บริษัทมีส่วนของเจ้าของ 20,026.78 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 86.86 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
6.99 และจากกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.85  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มี
อัตราร้อยละ 5.89

หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิ

อัตราส่วน
สภาพคล่อง

7.26 6.99

0.28

4.07

เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ

ลดลงร้อยละ

เพิ่มขึ้นร้อยละ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 2,655.94 ล้านบาท ลดลงจากปี

ที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.28 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.62 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับมีสภาพคล่องสูง และจากงบกระแส
เงินสด บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 2,573.10 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน 2,161.00 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงินโดย บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 
421.44 ล้านบาท ทำาให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปีบัญชี 2564 ลดลง 9.33 
ล้านบาท หากบริษัทยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 2,655.94 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดที่เท่ากับ 2,663.33 ล้านบาท 
ถือได้ว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานของบริษัท 

ในปี 2564 บริษัทชลอการลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทยังคงมีแผนการลงทุนเพื่อรองรับการผลิตที่จะใช้
เทคโนโลยีและเป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้น ตลอดจนลงทุนในส่วนแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์โคมไฟยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  

5.89
เพิ่มขึ้นร้อยละ

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
บริษัทยังคงยึดนโยบายการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนและใช้จ่ายในบริษัท ไม่เน้นการกู้ยืม ในปีที่ผ่าน

มาบริษัทไม่มีภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย หนี้สินของบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินทางการค้า ตามปกติของ 
การประกอบธุรกิจ บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 เท่า เท่ากับปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในระดับน้อยมาก

เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์

ปจัจยัหรอืเหตกุารณท์ีอ่าจมผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืการดำาเนนิงานอยา่งมนียัสำาคญัในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทโดยตรง 

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระหว่างฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด 19  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาขาดแคลน
ชิ้นส่วนของผู้ผลิตยานยนต์และวิกฤติรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ำามันสูงขึ้นกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นกัน จึงทำาให้ต้อง
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง บริษัทยังคงพยายามใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อรองรับกับ
สถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทยังคงให้ความสำาคัญและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ายังคงมีแผน 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจในการได้รับผลิตอุปกรณ์โคมไฟโดยตลอด



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 90

นายทะเบียนหลักทรัพย์                            บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ  10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี        นายวิเชียร  กิ่งมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3977    
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์  
ชั้น 15 179 / 74-80 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพ  10120
โทรศัพท์ 0-2844-1000  โทรสาร 0-2286-5050                                                

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  บริษัท สำานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำากัด
ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์  ห้อง 1705  
ถนนเพลินจิต เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท์  02-252-5895-6  โทรสาร 02-252-5897

1.2 บุคคลอ้างอิง และข้อมูลอื่นๆ

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขที่        0107536000765

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ประเภทธุรกิจ        ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 

โทรศัพท์ 02-581-5462-3 โทรสาร 02-581-5397, website www.thaistanley.com

ทุนจดทะเบียน      383,125,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 76,625,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท

หุ้นประเภทอื่น  - ไม่มี 

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ – ไม่มี

ทุนชำาระแล้ว        383,125,000.-บาท

1

ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ                  - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย      - ไม่มี

ตลาดรอง                            - ไม่มี

1.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1.1 ข้อมูลบริษัท
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91บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ที่มีคุณภาพระดับสากล   

โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยที่ให้ความสำาคัญและให้คุณค่ากับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างจริงใจ

นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทาง 
ด้านคุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง การพัฒนา ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยการใช้วงจรการวางแผน การปฏิบัติ 
และการตรวจสอบ

บริษัทกำาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจแต่ละปี ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ 
สแตนเลย์ โดยให้ความสำาคัญในด้านผลประกอบการทั้งยอดขายและผลกำาไร  คุณภาพสินค้าและการผลิต ความปลอดภัย
ของพนักงานและสภาพแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านพนักงาน และ ส่งเสริมด้านจริยธรรม 

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแล

กิจการ  จรรณยาบรรณของกรรมการและพนักงาน  โดยได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารและแจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานเพื่อรับทราบและนำาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำาหนดแผนปีที่ทำาการทบทวน

นโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ

2.2 การเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่สำาคัญ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2523  

เพื่อดำาเนินธุรกิจการผลิต, นำาเข้าและจำาหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำาหรับยานพาหนะ โดยเป็นกิจกรรม
ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง บริษัท เซ่งง่วนฮง (สิทธิผล) จำากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด) กับบริษัท  
สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย โรงงานหลอดไฟ (Bulb), โรงงานแม่พิมพ์โลหะ  
(Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp)

ช่วงปี 2523 – 2533 บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟที่ 1 และโรงงานแม่พิมพ์, ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)  สำาหรับทุกโรงงานผลิต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท มาจนถึงทุนจดทะเบียน 153 ล้านบาท 

2.  โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
2
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ช่วงปี 2534 -2544 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัท  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อ “STANLY” 
และบริษัทได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536 บริษัท
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด หลังจากนั้น บริษัทได้มีการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง บริษัท เอเชียน 
สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด Lao Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd., PT.Indonesia  
Stanley  Electric และ มีการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด  (มหาชน), บริษัท ซัมไฮเทค จำากัด  
(ในปี 2558 บริษัทได้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ซัมไฮเทค จำากัด), บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำากัด,  
บริษัท ท็อป ไฮเทค จำากัด และ Lumax Industries  Limited ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการทำาสัญญา 
ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีกับบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines 
Limited ประเทศอินเดียบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ล้านบาท 

ช่วงปี 2545 – 2554 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี (ในปี 2557 บริษัทได้ขายอาคารโรงงานพร้อมที่ดินให้กับบริษัทพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานและเสียหาย
จากน้ำาท่วมในปี 2554)  และโรงงานผลิตโคมไฟที่ 5 ในพื้นที่เดิม คือ อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปลายปี 2554 เกิดน้ำา
ท่วมหนักในเขตภาคกลาง กระทบต่อผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักลง 

ช่วงปี 2555 -2559 เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมารวมถึงนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล 

กลับมาทำาให้มียอดขายและการผลิตรถยนต์สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้

รับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จำานวนมาก ส่งผลให้ผลดำาเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากการเปิด 

โรงงานใหม่ (Lamp7) ที่ผลิตโคมไฟสำาหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (ECO Car) ซึ่งเป็นยานยนต์ที่มียอดจำาหน่าย

สูงมีผลต่อการขยายตัวของตลาดยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบรถยนต ์
จากโครงการรถยนต์คันแรกหมดลง ความต้องการใช้ยานยนต์ของผู้บริโภค ที่ถูกใช้ล่วงหน้าไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว พืชผลการเกษตรได้ผลผลิตจำานวนน้อย  รายได้ประชาชนน้อยลงการใช้จ่ายก็น้อยลงตาม
ไปด้วย คงมีการส่งออก และยอดขายกลุ่มจักรยานยนต์ที่ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ผู้ผลิตยานยนต์รวมถึงบริษัทในฐานะ 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพยายามอย่างหนักในการรักษาสถานการณ์และผลการดำาเนินงาน 

ช่วงปี 2560 - 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์กลับสู่ภาวะฟื้นตัว ยอดขาย – ยอดผลิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเป็นการขายในประเทศเป็นหลัก ส่วนตลาดส่งออกยังอยู่ในระดับชลอตัว เพื่อเป็นการรองรับ 
การผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์โคมไฟรุ่นใหม่ๆ บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่โรงงานผลิตโคมไฟที่ 7 โดยเริ่มผลิตได้ใน 
ปี 2562  และก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 8 แล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้ในปลายปี 2563 อีกทั้งบริษัทลงทุนก่อสร้างอาคาร
แหง่ใหมป่ระกอบดว้ย โรงงานแมพ่มิพ ์และศนูยว์จิยัและพฒันา (DMT), ไดล้งทนุซือ้หุน้เพิม่ทนุในบรษิทั Electro Polymers 
(PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และจากเหตุการณ์ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 เกิดโรคระบาด ไวรัสโควิด 19 มีผล 
กระทบไปทั่วโลก บริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์หยุดการผลิตบางส่วน ส่งผลต่อการผลิตของบริษัทอย่างมาก 

ในปี 2564 สถานการณ์โรคระบาดต่อเนื่องของ ไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบภาคอุตสาหกรรมทำาให้เกิดการขาดแคลน
ชิ้นส่วนเซมิคอนดัคเตอร์ในผู้ผลิตยานยนต์ ทำาให้การหยุดผลิต และเลื่อนการผลิตเป็นระยะๆ ส่งผลต่อการผลิตและ 
ผลดำาเนินงานของบริษัท

สำาหรับทางด้านการบริหาร นับตั้ งแต่บริษัทได้จัดตั้ งขึ้นจนกระทั่งบริษัทได้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ
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2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลอดไฟยานยนต์  

ชุดโคมไฟยานยนต์ และ แม่พิมพ์โลหะและแบบผลิตภัณฑ์ โดยผลิตและจำาหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศและ 
ต่างประเทศ  สำาหรับผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟและแม่พิมพ์ จะเป็นการผลิตเพื่อยานยนต์เฉพาะรุ่น โดยบริษัทได้ร่วมออกแบบ
และผลิตตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์เป็นการเฉพาะราย

บรษิทัมไิดจ้ดัทำาขอ้มลูจำาแนกตามสว่นงานสำาหรบัธรุกจิแมพ่มิพแ์ละแบบผลติภณัฑ ์ซึง่มลีกัษณะแตกตา่งจาก

หลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.68 ของยอดขาย

  โครงสร้างรายได้

31 มี.ค. 2565 % 31 มี.ค. 2564 % 31 มี.ค. 2563 %

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท)

รายได้

      รายได้จากการขายในประเทศ 8,260.63 58.98 7,698.72 63.46 9,655.09 61.37
      รายได้จากการขายต่างประเทศ 5,321.70 37.99 4,028.89 33.21 5,495.00 34.93
รวมรายได้จากการขาย 13,582.33 96.97 11,727.61 96.67 15,150.09 96.30

เงินปันผลรับ 24.30 0.17 60.40 0.50 86.13 0.55

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 20.30 0.15 24.09 0.20 16.61 0.11

ดอกเบี้ยรับ 19.54 0.14 20.45 0.17 53.82 0.34

รายได้อื่น ๆ 78.97 0.56 57.07 0.47 107.16 0.68
ส่วนแบ่งผลกำาไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม

281.61 2.01 241.89 1.99 318.84 2.03

รวมรายได้ 14,007.05 100.00 12,131.51 100.00 15,732.65 100.00

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างสำาหรับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น เพื่อจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 
ประเภทคือ

• หลอดไฟยานยนต์ (Auto Bulb)  ปัจจุบันบริษัทผลิตหลอดไฟสำาหรับยานยนต์ อาทิ หลอด T19, G18, RP30, 
S25 เพื่อใช้ประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ประเภทต่าง ๆ   มีการจัดจำาหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจำาหน่าย 
จำาหน่ายไปต่างประเทศให้กลุ่มบริษัทในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
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• ชุดโคมไฟยานยนต์ (Lighting Equipment Lamp) บริษัทผลิตชุดโคมไฟยานยนต์ในส่วนต่างๆ อาทิ ชุดไฟหน้า 
ชุดไฟท้าย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสัญญาณ ชุดไฟในห้องโดยสาร โดยร่วมพัฒนาและออกแบบกับลูกค้าผู้ผลิต 
ยานยนต์เป็นการเฉพาะรุ่น

ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
• แม่พิมพ์โลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภัณฑ์  ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์

หลักของบริษัท ลักษณะเป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโรงงานโคมไฟของบริษัท และรับงานผลิตเพื่อจำาหน่ายให้
กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทมิได้จัดทำาข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานสำาหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบ
ผลิตภัณฑ์เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.68 ของยอดขายรวม

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำานวนรวม 18 ฉบับ ปัจจุบัน บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก 
บัตรส่งเสริมการลงทุนอีก 1 ฉบับ ดังมีรายละเอียด ที่สำาคัญดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2216(2)/2556  ลงวันที่  4  กันยายน  2556  ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซม
แม่พิมพ์ ประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน  โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำาคัญ ดังนี้

1.  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมกัน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น รายได้ที่นำามาคำานวณกำาไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่  
เศษ หรือ ของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย

กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  สามารถนำาผลขาดทุน
ประจำาปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
กำาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำาไรสุทธิปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวม
คำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต 
เพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำาเข้าวันแรก

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำาเข้า 
ครั้งแรก 

ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป
1. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น
2. ต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม

3. วัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็นจะต้องใช้เฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องยื่นรายการ 

เพื่อขออนุมัติการนำาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็นก่อนการนำาเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน

4. ต้องจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่น 

เพื่อประโยชน์ในการคำานวณกำาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

5. วัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกและ

เฉพาะกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
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6. ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิด

อันตรายหรือความเดือนร้อนรำาคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง

7. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
1. เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่จะต้องนำาเข้ามาภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 
2. ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำาเนินการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
3. ต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

3.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์
3.2 ขนาดของกิจการ มีกำาลังผลิตแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 50 ชุด 

(เวลาทำางาน 16 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี) ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต                       
4. ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท

(2) การตลาดและการแข่งขัน 

ก. นโยบายด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์ปัจจุบันยังค่อนข้างต่ำา ดังนั้นนโยบายหรือกลยุทธ์ในการแข่งขัน

ของบริษัท คือ การทำาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพสูง  ด้านเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นของกลุ่ม 
สแตนเลย์ และ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งการกำาหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกกำาไรมาตรฐาน 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะขยายสายผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัยานยนตเ์พิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดยานยนต์ เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย และลักษณะของลูกค้า 
ลักษณะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ผู้ผลิตและจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

และรถยนต์เชิงพาณิชย์) นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด  สำาหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟประเภท
อะไหล่ ซึ่งบริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับตัวแทนจำาหน่าย 

1. การจำาหน่ายในประเทศ มีการจัดจำาหน่าย 2 ทางดังนี้  
1.1 จำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market)  โดยตรง สำาหรับการผลิตและ

เป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบยานยนต์ 
1.2 จำาหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการอะไหล่ (Replacement Equipment Market) โดยผลิตภัณฑ์สำาหรับ  

ตลาดน้ีจะเป็นประเภทท่ีใช้เปล่ียนเพ่ือทดแทนของเดิม โดยจะขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล  
1919 จำากัด              

2. การจำาหน่ายในต่างประเทศ มีการจัดจำาหน่าย 2 ทางดังนี้   
2.1  จำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรงสำาหรับผลิต และเป็น

อะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบยานยนต์         
2.2  จำาหน่ายไปยังบริษัทฯในกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อนำาไปจำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้  

เพื่อให้บริษัทดังกล่าวจัดเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมทั้งทยอยจัดส่งให้แก่โรงงาน 
ประกอบในประเทศนั้น ๆ ตามคำาสั่งซื้อ

โดยทั่วไปเป็นการขายสินค้า ในลักษณะ SINGLE SOURCE โดยจะผลิตชิ้นส่วนที่บริษัทเพียงแห่งเดียว และส่งไป
จำาหน่ายในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อให้มีขอบเขตการผลิตที่สูง และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี หรือในแง่วัตถุดิบที่
มีการใช้น้อยในบางบริษัท และไม่คุ้มที่จะสั่งตรงจากผู้ผลิต อาจมีการสั่งซื้อจากไทยสแตนเลย์ ในบางโอกาส    
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ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนการจำาหน่ายในประเทศ ร้อยละ 60.82 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.30 จากปีที่แล้ว 
และ สัดส่วนการจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 39.18 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 32.09 โดย
ส่วนหนึ่งเป็นการขายไปยังกลุ่มบริษัทสแตนเลย์ และ อีกส่วนเป็นการขายกับลูกค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone)*

 * Free Zone เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กำาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดี (ที่มา เว็บไซต์ กรมศุลกากร www.custom.go.th)

ข.  สภาพการการแข่งขัน 
บริษัทมีนโยบายด้านการแข่งขัน โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการผูกขาด 

หรือ ลดการแข่งขัน หรือ จำากัดการแข่งขันทางการค้า 
บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะการแข่งขันต่ำาและ 

มีผู้ผลิตน้อยราย ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลัก จำานวน 3 รายเท่านั้น ซึ่งถ้าพิจารณาด้วยขนาดบริษัท ศักยภาพในการผลิตและ
ความสามารถในการแข่งขันที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะมีเพียง 1 ราย ส่วนอีก 1 รายมีขนาดต่างกัน บริษัท มีข้อได้เปรียบ
ในด้านของฐานลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงการเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร นับตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ 
การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตหลอดไฟและชิ้นส่วนด้วยตัวเอง รวมถึงการประกอบเป็นสินค้าสำาเร็จรูป และการประกัน
คุณภาพสินค้า อีกทั้งบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสามารถระดมทุนที่มีต้นทุน
ต่ำากว่า ปัจจุบันบริษัทประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากการมีผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
อยู่ในยานยนต์ปัจจุบันของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ  
และการจัดส่งอยู่เสมอ 

นอกจากนี้  อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการเข้ามา 
ประกอบการสำาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเนื่องจาก

1) ต้องใช้เงินทุนเป็นจำานวนมาก เพราะเนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องทดสอบมีราคาที่แพงมาก 
2) บุคคลากรต้องใช้เวลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจำานวนมาก 
3) ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ความปลอดภัยที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ   
4) เนือ่งจากบรษิทัเปน็บรษิทัรว่มทนุกบั บรษิทั  สแตนเลยอ์เิลคทรคิ ประเทศญีปุ่น่ จงึไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลย ี 

และประสบการณ์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตยานยนต์    
เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ มีผู้ผลิตน้อยรายจึงทำาให้บริษัทมีอำานาจต่อรองกับลูกค้าในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี  

วิถีของการค้าจะยึดหลักแห่งความจริงเป็นหลักในระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงบวกกับ
กำาไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย 

ในส่วนอำานาจต่อรองกับผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ผลิตน้อยรายแต่ในทางตรงข้ามกลับ 
มีผู้จำาหน่ายวัตถุดิบมากราย บริษัทจึงใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำาหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 
เพื่อสร้างอำานาจต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ต่ำาที่สุด

สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งและมี
โครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น เหล็ก พลาสติก ยาง แก้ว 
หนังสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนในระดับต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายแล้ว  
จึงนำามาประกอบเป็นยานยนต์ 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก และถือว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์  
และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม  ASEAN  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตามประเภทของยานยนต์ คือ รถยนต ์
(MOTOR CAR)  และจักรยานยนต์ (MOTOCYCLE)  ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเป็น ดังนี้
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97บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำากราฟแสดงให้เห็นเนื่องจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกันมากนัก

ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ รวมถึง
ยานยนต์ทำาให้เกิดการชลอตัวอย่างหนัก นอกจากนี้ในปี 2564 ผู้ผลิตยานยนต์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลน 
ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้เกิดการเลื่อนการผลิตจนถึงการหยุดผลิตชั่วคราวเป็นระยะๆ 

สำาหรับสถานการณ์ของบริษัทเนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายซึ่งจะผลิตสินค้าจำาหน่ายให้
กับผู้ผลิตรถยนต์ (OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีบางส่วนจำาหน่ายให้กับตลาดทดแทน (REPLACEMENT 
MARKET) ดังนั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

แหล่งที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กราฟแสดงยอดผลิตรถยนต์

กราฟแสดงยอดจำาหน่ายรถยนต์ในประเทศ

กราฟแสดงยอดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
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รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 98

แหล่งที่มา
31 มี.ค. 2565 % 31 มี.ค. 2564 % 31 มี.ค. 2563 %

จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงิน

ในประเทศ 5,536.06 81.78 3,924.24 72.66 5,000.81 71.13
ต่างประเทศ 1,233.74 18.22 1,476.60 27.34 2,029.74 28.87

 รวม 6,769.80 100.00 5,400.84 100.00 7,030.55 100.00

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุดิบที่นำาเข้าส่วนใหญ่จะซื้อจากบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ เนื่องจาก
1. เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน หรือไม่คุ้มกับการลงทุน

ที่จะทำาการผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เพราะเนื่องจากยอดการสั่งซื้อมีในระดับต่ำา                      
2. เป็นสินค้าที่ต้องการยอดการสั่งซื้อ ในปริมาณครั้งละมาก ๆ แต่เนื่องจากความต้องการในประเทศไทยยัง 

ไม่มากและในบางครั้งการสั่งซื้อในปริมาณน้อยจะทำาให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทจึงทำาการซื้อแบ่งจาก
ยอดสั่งซื้อจากบริษัทสแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ และลดความเสี่ยง 
ด้านการ STOCK วัตถุดิบเป็นเวลานาน 

3. เป็นสินค้า SINGLE SOURCER ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย์ ในการผลิต
สินค้าจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพื่อให้มีราคาต่อหน่วยถูกลง และขายให้กับบริษัทในเครือทั่วโลก 
โดยทั่วไปแล้วการซื้อขายสินค้าจาก บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในกลุ่ม 
สแตนเลย์จะมิได้บวกกำาไรมากแต่จะคิดจากต้นทุนสินค้าบวกค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเป็นหลักเท่านั้น  
และสินค้าใดถ้าบริษัทสามารถจัดซื้อได้เอง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษัทสามารถที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของ
ได้เอง และมิได้มีข้อผูกพันใด ๆ

(4) สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
ลักษณะสำาคัญของสินทรัพย์ถาวรหลัก และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน,  อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อาทิ อาคารโรงอาหาร

และสวัสดิการ โรงบำาบัดน้ำาเสีย โรงกำาจัดของเสีย  โรงจอดรถพนักงาน  

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ  
ก.  การผลิตและข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ     
การผลิต บริษัทแบ่งโรงงานผลิตสำาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. โรงงานผลิตหลอดไฟ จำานวน 1 โรงงาน  โดยผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าและโอนใช้ภายใน โดยส่งให้โรงงานผลิต 

โคมไฟ กำาลังการผลิตประมาณ 113 ล้านหลอดต่อปี
2. โรงงานผลิตโคมไฟ จำานวน 5 โรงงาน  โดยผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า กำาลังการผลิตประมาณ 40.5 ล้านชิ้นต่อป ี 
3. โรงงานแม่พิมพ์ จำานวน 1 โรงงาน โดยผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงาน
      โคมไฟ กำาลังการผลิตประมาณ 400 ชุดต่อปี  
      การใช้กำาลังการผลิตทั้งบริษัทในปี 2564 ประมาณ 70% 

• ข้อมูลวัตถุดิบ ปัจจุบันวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติก (Resin), ชุดสายไฟ เป็นต้น  
โดยประมาณร้อยละ 82 มาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศ และอีกประมาณร้อยละ 18 นำาเข้าจาก 
ตา่งประเทศ ซึง่ราคามกีารเปลีย่นแปลงบา้งแตอ่ยูใ่นระดบัทีค่วบคมุไดโ้ดยใชก้ารบรหิารจดัการดา้นบรษิทั
คู่ค้าอย่างจริงจังของฝ่ายจัดซื้อ ปัจจุบันมีบริษัทคู่ค้าวัตถุดิบทุกประเภทประมาณ 130 ราย

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้
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99บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์
มูลค่า(ล้านบาท)

31 มีนาคม 2565
ภาระผูกพัน

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร 
รวมเนื้อที่  209 ไร่ 2 งาน 0.3 ตารางวา

เป็นเจ้าของ 3,227.70 ไม่มีภาระผูกพัน

2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - สำานักงาน (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 223.90 ไม่มีภาระผูกพัน

3.    อาคารและสิ่งปลูกสร้ารงอื่นๆ - โรงงาน (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 1,555.18 ไม่มีภาระผูกพัน

4.    เครื่องจักร และอุปกรณ์ (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 2,712.99 ไม่มีภาระผูกพัน

5.    แม่พิมพ์ (สุทธิ) เป็นเจ้าของ 669.72 ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ระหว่างพัฒนา 
โดยส่วนใหญ่เป็นการทำารายการกับบริษัทในเครือ  (มูลค่าแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

สินทรัพย์ทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต ตำาบลบ้านกลาง  อำาเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่มีภาระผูกพันหรือค้ำาประกัน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 

มูลค่ารวม 1,908.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของสินทรัพย์รวม ในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีนโยบายเพิ่ม 
การลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ตามความเหมาะสม แต่คาดว่าเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมแล้ว จะไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์รวม 

(5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ             - ไม่มี

2.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(1) นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
  บริษัทมีการลงทุนประกอบธุรกิจใน 2 บริษัท ดังนี้ บริษัทร่วมค้า คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำากัด และ  

บรษิทัรว่ม คอื บรษิทั เวยีตนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ จำากดั ซึง่อยูใ่นกลุม่ธรุกจิอปุกรณส์อ่งสวา่งยานยนตท์ัง้หมด การดำาเนนิ
งานและบริหารจัดการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์ 

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บจ.ลาวสแตนเลย์
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

50%

บจ.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็คทริค
ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

20%
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(2) รายชื่อนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำาดับ
ที่ ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ ทุน

จดทะเบียน

จำานวนที่
ลงทุน

หรือหุ้นที่ถือ

สัดส่วน
การลงทุน 

(%)

1 บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำากัด
หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจำาหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์  85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174

USD 
500,000

USD 
250,000

50

2 บริษัท เวียตนาม สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด
ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ (844) – 8 53456   โทรสาร (844) – 8 531337

USD 
8,300,000

USD 
1,660,000

20

3 บริษัท ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำากัด
สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย
และบำารุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต
โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052

35.9 
ล้านบาท

5 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
5,000 หุ้น

13.93

4 บริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
48/1 หมู่ที่ 1 ตำาบลคูขวาง อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ผลิตและจำาหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING DIODES)
หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค และอุปกรณ์
ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์ 0-2599-1260  โทรสาร 0-2599-1263

400 
ล้านบาท

60 ล้านบาท
หุ้นสามัญ

600,000 หุ้น

15

5 บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำากัด
182 หมู่ 6 ตำาบลโคกกรวด อำาเภอเมือง นครราชสีมา
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ 
และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
โทรศัพท์ (044) 291-411-3  โทรสาร (044) 291-414

40 ล้านบาท
(ชำาระแล้ว 

21 
ล้านบาท

6 ล้านบาท
(ชำาระแล้ว
3 ล้านบาท)
หุ้นสามัญ

600,000 หุ้น

15

6 บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค
จาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตและจำาหน่ายรถจักรยานยนต์
และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์, ที่ใช้ในรถยนต์
โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506

USD 
750,000

USD 
750,000

10

7 บริษัท อิเลคโทรโพลิเมอร์ (ไพรเวท) 
เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน
ผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
โทรศัพท์ +9921-32360041(42) โทรสาร +9921-32360043

PKR 
9,240,000 

PKR 
79,050,000 
หุ้นสามัญ 

93,000 หุ้น 

10.06
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(3) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็คทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจอุปกรณ์

ส่องสว่างยานยนต์และอิเล็คทรอนิคส์ และกลุ่มสิทธิผล (ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล) ที่ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วน 
ยานยนต์ โดยทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มได้
ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริหารงานบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัท

การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด 
ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์มีการพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อนำามาสู่การได้รับการสั่งซื้อสินค้ารุ่นใหม่ๆ 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่                            

บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค (ญี่ปุ่น)
ธุรกิจยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์

บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค 
โฮลดิ้ง เอเซียแปซิฟิค 
(สิงคโปร์) ธุรกิจ Holding 
Company

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กลุ่มสิทธิผล  
(ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล) (ไทย)
• นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล
• นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
• นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
• นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล
• นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

บจก.สิทธิผล 
1919 (ไทย)
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ 

100%

67.50%

42.50%

35.66%

0.44%

15% 0.43%

94.13%

100%

25.80%

17.50%

20%

10%

10.06%

50%

60%

25%

บจก.โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ไทย) ธุรกิจ 
Holding  Company

บจก.เอเชียนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย)
ธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ 

บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ 
(ไทย)
ธุรกิจยานยนต์
และอิเลคทรอนิคส์ 

บจก.เวียตนาม
สแตนเลย์อิเลคทริค 
(เวียตนาม)
ธุรกิจยานยนต์ 

บจก.พีที อินโดนีเซีย 
สแตนเลย์ อิเลคทริค 
(อินโดนีเซีย)
ธุรกิจยานยนต์ 

บจก.อิเลคโทรโพลิเมอร์ 
(ไพรเวท) (ปากีสถาน)
ธุรกิจยานยนต์ 

15% 3.34%

7.5%
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค * 27,655,450 36.10

   บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จำากัด 27,320,950 35.66

   บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 334,500 0.44

2. กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล * 22,655,596 29.57

นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 4,486,956 5.85

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 5,468,771 7.14

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 4,144,855 5.41

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 2,841,495 3.71

นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 2,831,195 3.69

บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด 2,556,074 3.34

บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล  จำากัด 326,250 0.43

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 3,743,681 4.87

4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 1,970,600 2.57

5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,273,000 1.66

6. MR.KENNETH RUDY KAMON 1,130,500 1.48

7. นายปริญญา  เธียรวร 1,000,000 1.31

8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว   959,000 1.25

9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค๊พ   595,500 0.78

10. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1   539,900 0.71

หมายเหต ุ  *     กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำาเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
**     บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค  
         พีทีอี จำากัด ประเทศสิงคโปร์  ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบริษัทเอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
       จำากัด ในอัตราร้อยละ 67.50 
***   กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด 
       และ บริษัทโสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ  94.13 และ ร้อยละ 100 ตามลำาดับ

(4) ผู้ถือหุ้น
1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
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2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำาไรขาดทุน

เฉพาะกิจการ) ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

ปีที่จ่ายเงินปันผล 2564 2563 2562 2561 2560

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ** 13.85 26.07 25.81 21.65 16.58

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 5.50 8.25 8.25 7.00 5.00

อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ(%) *** 44.42 34.72 35.28 36.03 34.15

หมายเหตุ
**    จากงบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  และ       
***  จากงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
        สิ้นสุด ณ วันที่

31 มี.ค. 
2564

31 มี.ค. 
2563

31 มี.ค. 
2562

31 มี.ค. 
2561

31 มี.ค. 
2560

สำาหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท (www.thaistanley.com)   
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือ
หุ้นใหญ่ (Shareholder’s Agreement)
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3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำาหนดนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
เพื่อควบคุม และลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน รวมถึงควบคุมการปฎิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานรับรองในระดับสากล
บริษัทจึงกำาหนดให้
1. นำาแนวทางปฎิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำาหนดนโยบาย

บริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. มีคณะทำางาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด 

และผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีต่อการดำาเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฎิบัติตามกฎหมาย  
หรือ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัท

3. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ 
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

4. มีผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในการบริหารงานที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท

5. มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อ 
หลักธรรมาภิบาล และ กฎหมาย

6. มีผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของการดำาเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทกำาหนดหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ ประธานกรรมการ
บริหาร และสมาชิก คือ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ พิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง 
ที่มีต่อการดำาเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผล 
กระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ โดยจะมีการจัดประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หน่วยงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง ฝ่ายกำากับดูแลกิจการ  ทำาหน้าที่ ดังนี้
1. ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการที่จะผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในทุกประเภท 

3

นโยบายและแผน
การบริหาร
ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
ต่อการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัท
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2. มีการทบทวนความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงและกำาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าในการดำาเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมในการติดตาม ให้คำาแนะนำา และควบคุม การดำาเนินการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารในส่วนงานปฏิบัต ิ จะเป็นผู้ทำาการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจ
หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การบริหารความเสี่ยง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการดังนี้
บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยฝ่ายจัดการ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งการกำาหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ
1. ความเสี่ยงด้านการทุจริต การทุจริตเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะ

ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น กำาไร ค่าปรับ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ
บริษัท การทุจริตอาจเกิดขึ้นได้แม้ในกรณีที่บริษัทมีมาตรการและการควบคุมภายในที่เข้มงวดก็ตาม 

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน รวมทั้ง
นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินของแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในปี 2564 
บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนทางด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เช่น ความเสี่ยงจาก 
การหยุดการส่งมอบวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า ความเสี่ยงในการพัฒนาและเริ่มต้นผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากขั้นตอน กระบวนการหรือเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่ ๆ ความเสี่ยงด้านคุณภาพไม่เป็นไปตามที่
ลูกค้ากำาหนด เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง อาทิเช่น มีระบบข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบ
สำารองเพื่อรองรับในกรณีที่ Supplier ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ มีการควบคุมและประเมิน Supplier  
อย่างสม่ำาเสมอ, มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ และได้รับ 
การรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949 และ ISO9001 เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นด้านคุณภาพ โดยมีระบบการตรวจติดตามภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ กระบวน 
การผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

3. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัทฯ มีการนำาระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ
งานมากขึ้นทั้งในระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
อีกด้วย จึงอาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศหรือจากภัยคุกคาม 
ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากความบกพร่องของระบบหรือจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี  
รวมทั้งความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลความลับต่าง ๆ รวมทั้งในภาวะที่เกิดการระบาดของโรคไวรัส 
โควิด-19 มีพนักงานบางส่วนที่ต้องมีการปฏิบัติงานแบบ Work from home ซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะเกิด 
การรั่วไหลของข้อมูลได้

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ได้แก่กำาหนด 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนปอ้งกนัภยัพบิตัริะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแผนการ Back Up เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสื่อสารให้ความรู้ในด้านข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วย
งานอย่างต่อเนื่อง 
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4. ความเสี่ยงทางด้านระบบไฟฟ้า บริษัทฯ มีระบบการผลิตที่ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์จำานวนมาก 
ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำางาน หากเกิดข้อขัดข้องในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า อาจจะทำาให้ 
ส่งผลกระทบทั้งต่อระบบการผลิตโดยตรง หรือระบบสนับสนุนต่าง ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษัท
หยุดชะงักได้

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงโดยการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
เอกชน และจัดทำาแผน BCP เพื่อรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

5.   ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอื่นๆ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงจากไฟไหม้ และน้ำาท่วม
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในวงกว้าง บริษัทฯ ได้จัดทำามาตรการ
ป้องกัน กำาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จัดทำาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  และ
จัดตั้งทีม TOP GUN เพื่อตอบสนองกรณีมีภาวะฉุกเฉิน 

6.   ความเสี่ยงจากโรคระบาด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งยังคงแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้จำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น นำาไปสู่การออกมาตรการ 
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในบริษัท 
รวมถึงมีมาตรการในการบริหารจัดการภายใน อาทิ เช่น
• จัดตั้งคณะกรรมการ BCP ในการติดตามสถานการณ์และบริหารงานในภาวะวิกฤติ
• ส่งเสริมให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยบริษัทช่วยดำาเนินการในการจัดหาวัคซีนทางเลือก

เพิ่มเติม
• จัดทำามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน 

เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
• จัดให้มีการตรวจ ATK ในกับพนักงานในช่วงวันหยุดยาว หรือพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
• ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ให้ทำาผ่าน

ระบบออนไลน์
• สื่อสาร ทำาความเข้าใจและให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

2.   ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 25 จำานวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค 
จำากัด ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล โดยทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ดำาเนินธุรกิจด้วยกันอย่าง 
ราบรื่น ไม่มีความขัดแย้ง จึงไม่มีความเสี่ยงในการใช้สิทธิ์คัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์อันจะทำาให้ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสูญเสีย
เงินลงทุนทั้งจำานวนหรือบางส่วน

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25% 
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4. การกำากับดูแลกิจการ

4.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำาคัญและต้องกำากับดูแลเพื่อให้

บริษัทมีความยั่งยืนทั้งด้านการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม
และสังคม

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทกำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมถึง
1.  จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้

ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. กำาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและ

เหมาะสม
3. กำาหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
4. จัดทำาและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน และการกำากับดูแล

การปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ด ี
ตลอดจนการจดัการความเสีย่งและการใหค้วามสำาคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้และรายการผดิปกตทิัง้หลาย

5. ดำาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้
รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  

6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ภายในการจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  

7. ดำาเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส   
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำาจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน  

เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคล
ในบริษัท โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน ์
และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน 
 เว็บไซต์ (www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย

บริษัทยังได้จัดทำาข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับฝ่ายจัดการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุ 
เป้าหมายสูงสุดและสอดคล้องกับกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจและเป็นตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คือ ดำาเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียประกอบการตัดสินใจในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทำาจรรยาบบรรณของกรรมการและพนักงาน และกลุ่มสแตนเลย์จัดทำาจรรยาบรรณพนักงานของ

บริษัทในเครือ สแตนเลย์ เผยแพร่แจะจัดพิมพ์แจกให้กับ พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ทุกคนในบบริษัท เพื่อไว้เป็น 
แนวทางการปฎิบัติงาน รวมถึงพนักงานบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ด้วย
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4.2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฎิบัติ 
และระบบการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นราย 3 ปี โดยล่าสุดได้
ทบทวนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมตินโยบายมีความเหมาะสม ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม  
(ตามข้อกำาหนดในระเบียบว่าด้วยการควบคุมระเบียบกำาหนดให้ระเบียบของบริษัททุกๆฉบับจะต้องทำาการทบทวนทุก 3 ปี)

4.3 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่ได้ปฎิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ยังมีบางประเด็นที่บริษัทยังอยู่ในระหว่าง 
การพจิารณาเพือ่ปฎบิตัใิหค้รบถว้น ไดแ้ก ่การจดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย อาท ิคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  
การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.4 ข้อมูลการปฎิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 สรุปสาระสำาคัญในการดำาเนินการ
แบ่งเป็น 5 ด้านได้ดังนี้

(1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น  (Rights of Shareholders)
บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำาเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย

กำาหนด บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำาไร/ 
เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญ 
การแก้ไขหนังสือสำาคัญของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังได้ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและอำานวยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

• สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำาคัญ และจำาเป็น  
บริษัทดำาเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้ครบถ้วน ตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำาข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับ
ทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน,  
ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่น
ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

ด้านสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
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109บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

บริษัทใช้เกณฑ์วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นทุกรายจะ
ได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่จำาเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
พร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน 
เว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

หนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี 

รายละเอียดการประชุม, วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสาร 
ดังกล่าว ได้จัดทำาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำาเป็น 
ในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนั้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำานวยความสะดวก
แนวทางปฎิบัติในสถานการณ์ปกติ บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่ในปี 2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทจัดการประชุมด้วยระบบ 
E-AGM     

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอำานวยความสะดวกในการตรวจสอบจำานวนหุ้น  และรายชื่อกองทุนต่าง ๆ  ให้
เป็นการล่วงหน้าได้ 

ในการใช้สิทธิออกเสียง ปกติบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อ 
นำามาคำานวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ สำาหรับปี 2564 
เป็นการประชุม E-AGM ซึ่งได้ใช้ระบบโปรแกรมการประชุมของบริษัทที่ได้มาตรฐานในการนับคะแนนเสียง 

การประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ปกติบริษัทได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
• ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน
• นักกฎหมายจากบริษัทภายนอก ทำาหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
• ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
• ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก พนักงาน

เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
• ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำาบลบ้านกลาง
การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ไม่สามารถ

ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำาหนดไว้     

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
โดยแนวปฎิบัติปกติ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ 

ซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ในปี 2564 เป็นการประชุมแบบ E-AGM บริษัท 
ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้า โดยประธานที่ประชุมได้เลือกตอบคำาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
และจัดทำาสรุปคำาถามคำาตอบไว้เป็นเอกสารแนบของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ใน 

การกำาหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

• สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือก

ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี และเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ, รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน website ของ
บริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20  เมษายน 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระ 
การประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำาเนินการดังนี้
• ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัท

มีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ 
• สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดและ

จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำาแนะนำาขั้นตอนในการมอบฉันทะ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

• บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออก
เสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

• การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุม 
ผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว๊บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อน 
การประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

• บริษัทฯ ได้จัดทำาบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลังจบการประชุมบริษัทได้แจ้ง
มติไปยังตลาดหลักทรัพย์ และสำาหรับรายงานการประชุมบริษัทจะส่งสำาเนาไปยังตลาดหลักทรัพย์และเผย
แพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงข้อมูล 
รายชื่อกรรมการและสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน  
และประเด็นคำาถามคำาตอบที่แสดงชื่อนามสกุลผู้ถามและผู้ตอบ อย่างครบถ้วน
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(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ ในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย คู่แข่ง พนักงาน  

ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำาหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้
รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี อีกทั้งจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือการดำาเนินงานที่สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มดังนี้

• ลูกค้า ประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ซื้อสินค้าของบริษัท และผู้ใช้ยานยนต์ที่มีสินค้าของ
บริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าโดยเน้นความพึงพอใจและไว้วางใจจาก
ลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านคุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์ 
โดยมีส่วนงานการตลาด รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์แต่ละรายเป็น 
การเฉพาะ เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีน่า่เชือ่ถอืและตอบสนองความพอใจลกูคา้แตล่ะรายไดส้งูสดุ และจดัใหม้ฝีา่ย  
รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะ  
เกี่ยวกับสินค้า ให้คำาปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์และลูกค้าผู้ใช้ยานยนต์ได้รับ
ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ 

• คู่แข่ง ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
และตามปกติธุรกิจ

• ผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึด
มั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การคัดเลือกลูกค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำาคัญ สภาพกิจการ 
รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชนด้วย 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกับคู่ค้าอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ จัดการประชุมเพื่อแจ้งนโยบาย ข่าวสารของบริษัท  
ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล QCD สำาหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

บริษัท ได้จัดทำาโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน 
เพื่อนำาไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมิน
คุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ    

ลูกค้า คู่แข่ง

ผู้ขาย
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บริษัทให้ความสำาคัญในการปฎิบัติกับผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดและพันธะทาง 
การเงนิอยา่งเครง่ครดั ฝา่ยบรหิารมขีอ้กำาหนดอำานาจอนมุตัทิีช่ดัเจนในดา้นการค้ำาประกนัหนี ้ตลอดจนรายการธรุกรรมทาง 
การเงินอื่นๆ  

• พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน 
ทกุคน ถอืไดว้า่ พนกังานเปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญัและมคีณุคา่ตอ่บรษิทัเปน็อยา่งยิง่ บรษิทัฯ จงึไดก้ำาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลพนักงานครอบคลุมด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ  
การฝึกอบรมและพัฒนา สิทธิประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือหลักปฎิบัติตามมาตรฐาน
แรงงานไทย ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง มรท 8001-2020 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน)  
และได้นำาระบบ STARS Plan ของกลุ่มสแตนเลย์ที่ครอบคลุมถึง ค่าจ้าง ระบบตำาแหน่ง ลำาดับขั้น การโยกย้าย  
การประเมินผลงาน โดยต้องอยู่บนหลักพื้นฐาน ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้  

• ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำาเนินการ เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมาย
กำาหนด และกำาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ  (งบกำาไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้น  
หรือนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

• สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่าบริษัท ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการจ้างงานที่พนักงานส่วนใหญ่
อาศัยในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น 
อย่างสม่ำาเสมอ อาทิ วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ทำาโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อดำาเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนามมูลนิธิสแตนเลย์
ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ใน รายงานความยั่งยืน และ ในรายงานประจำาปีแล้ว 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการและการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ กำาหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

นโยบายการให้ข้อมูล
• การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้ 

กรอบของกฎหมาย, ข้อกำาหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ 

ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
• การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำาเสมอ 

ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่วงละเมิด

ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
• การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ

บริษัท
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113บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

การสื่อสาร
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร มีอำานาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำาคัญของบริษัท  

และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่
ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อ
สื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.thaistanley.com) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม 
ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้
ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อ
ได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462 ต่อ 1164  หรือ adths@thaistanley.com  และ info@thaistanley.com

มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร บริษัทฯ จะแจ้งผลดำาเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป 
ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท

บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสำาหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำาเสนอในที่ประชุม 
นักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน  
นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษัท (http://www.thaistanley.com) โดยมีข้อมูลที่สำาคัญในเว็บไซด์ ได้แก่ วิสัยทัศน์, นโยบายการบริหาร, นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ, นโยบายการเปิดเผยข้อมูล, ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 
อัตราส่วนทางการเงิน อัตราการ จ่ายเงินปันผล เป็นต้น, ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ  
คณะผู้บริหาร  โครงสร้างผู้ถือหุ้น, ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม, รายงานประจำาปี  
และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำาหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส

(5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี (31 มีนาคม) บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ

ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 
จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

นักลงทุนสัมพันธ์

02-581-5462 ต่อ 1164  

หรือ adths@thaistanley.com และ info@thaistanley.com
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4.5 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

(1)  โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ / แผนผังการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร* 

ส่วนงานบริหาร ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

ส่วนงาน Satellite

ฝ่าย SMR MCY ฝ่าย ADV

ฝ่าย SMR AT02 ฝ่าย SMR AT01

ฝ่าย SMR AT03

ฝ่าย Sale Support

ฝ่ายรับประกัน
คุณภาพ

ฝ่าย Information 
System

ฝ่าย Cost Planning

ฝ่ายจัดซื้อ

Office of Corporate Plan

Office of  Productivity 
Innovation

ฝ่ายกำากับดูแลกิจการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย Management

ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (DC)

ฝ่าย DC 1 ฝ่าย DC 2 

ฝ่าย DC 3 ฝ่ายรถยนต์ 1

ฝ่าย CAE ฝ่าย Technical  
Management

ฝ่ายผลิต
หลอดไฟยานยนต์

ฝ่าย New Model
 Development Control

ฝ่าย Production 
Engineering

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 8

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 1

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 2

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 5

ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 7

ฝ่ายธุรการฝ่ายความปลอดภัย

ส่วนงานแม่พิมพ์

ฝ่าย Management 
Planning

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ 1

ฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ 2
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีกรรมการจำานวน 12 คน บริษัทกำาหนดโครงสร้างกรรมการ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ ไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำา หรือมี

อำานาจลงนามผูกพันบริษัท จำานวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำานวน 8 คน คิดเป็น

สัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
• เป็นกรรมการหญิง จำานวน 2 คน
• มีกรรมการอิสระจำานวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำาหนด 

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดโดย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับฝ่ายบริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ

นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ

นายเอะทสึยะ คาวาชิมา กรรมการ

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล          กรรมการ

นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ      กรรมการ

นายโทรุ  ทานาเบะ        กรรมการ  

นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ กรรมการ

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายพิจารณ์  สุขภารังษี  กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทและเงื่อนไขการลงนาม
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายโคอิจิ นางาโนะ หรือ นายเอะทสึยะ 

คาวาชิมา รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราบริษัท
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นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล
ตำาแหน่ง      ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     ปี 2531
อายุ      59 ปี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2534 – ปัจจุบัน  กรรมการบมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง  - บริษัทอื่น

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ   บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย)

2537 – ปัจจุบัน กรรมการ   บจก.บุศยพรรณ

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ   บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชี่ยนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ   บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ไดโดสิทธิผล

2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค   

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(วิศวกรรมอุตสาหการ)  

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
• ปริญญาโท สาขา Business Administration  

มหาวิทยาลัย Oklahoma City , ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติอบรม

• ประกาศนียบัตร Director Certificate Program รุ่น 8/2001
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ)   

กระทรวงอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565)  

7.11%    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• บุตร:  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล   
และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล

• พี่น้อง:  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล,  
นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล   
และ นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ

ข้อมูลคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงด้านต่างๆ  
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นายโคอิจิ   นางาโนะ
ตำาแหน่ง      ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     3 กรกฎาคม 2552
อายุ      62 ปี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง   - บริษัทอื่น

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค                                

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)                                

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง   -  นิติบุคคลอื่น

2536 - ปัจจุบัน รองประธาน   มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน อุปนายก  สมาคมสโมสรนักลงทุน   

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สไทย  (MCC)

2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)           

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

• ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย Hosei, ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(31 มีนาคม 2565) 

0.0013%   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง -  บริษัทอื่น

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ   บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ   บจก. ท๊อป ไฮเทค (ประเทศไทย) 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ   บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์    บจก. ลาวสแตนเลย์     

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ    บจก. อีเลคโทรโพลีเมอร์ส (ไพรเวท)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง –  นิติบุคคลอื่น

2554 – 2562 รองประธาน    มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
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ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 – 2560   ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2560 – 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยาน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง -  บริษัทอื่น

2563 – ปัจจุบัน   Second Deputy General Director    บจ.เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริค 

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง –  นิติบุคคลอื่น

ไม่มี

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา
ตำาแหน่ง      กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์
                               ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     3 กรกฎาคม 2563
อายุ      55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย Nihon,  
ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
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นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล
ตำาแหน่ง      กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     ปี 2526
อายุ      62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาด
อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย Nanzan, ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติอบรม  

•  ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Program  
รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

5.41%      

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร: นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  
และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล

พี่น้อง:  นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล, 
นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล 
และ นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

2529 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง -  บริษัทอื่น

2529 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919

2536 – ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร   บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย)

2538 -  ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2538 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

2538 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

2539 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล

2539 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ บจก. เซ่งง่วนฮง

2539 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจก. คลีนิครถเครื่อง

2541 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

2544 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

2546 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.วังจุฬา



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 120

2549 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.บุศยพรรณ

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง –  นิติบุคคลอื่น

2550 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา

2558 – ปัจจุบัน   อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล
ตำาแหน่ง      กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     ปี 2526
อายุ      61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท Business Administration, มหาวิทยาลัย Drexel, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

• หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 37/2003
•  หลักสูตร Role of the Chairman Program  รุ่น 31/2013
•  หลักสูตร Risk Management Committee Program   

รุ่น 1/2013
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Capital Market Academy Leadership   

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556
•  หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม  

รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
•  หลักสูตร Exponential Manufacturing, Singularity Thailand 

Summit in collaboration with the Federation of Thai 
Industries

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

3.71%    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร: นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  
และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล

พี่น้อง: นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล, 
นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  
และ นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ
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นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ
ตำาแหน่ง      กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     ปี 2533
อายุ      55 ปี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2526 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2536 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 

2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. วังจุฬา

2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล 

2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการที่ปรึกษา   Babson College , MA , U.S.A

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจุบัน  รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003
•  หลักสูตร Role of the Compensation Committee  

รุ่น 17/2013
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

3.69%   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตร:  นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล  
และ นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล

พี่น้อง: นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล,  
นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล   
และ นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล
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และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 122

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2528 – ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก. เซ่งง่วนฮง 

2533 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร  บจก. สิทธิผล 1919 

2533 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. แปซิฟิค อินดัสตรียส์ (ประเทศไทย)

2536 -  ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2536 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. คลีนิครถเครื่อง

2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.วังจุฬา

2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

นายโทรุ  ทานาเบะ
ตำาแหน่ง      กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     28  มิถุนายน 2555
อายุ      63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

• ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย Hosei   
ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

123บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2560 - 2564     กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 

2564 - ปัจจุบัน   Representative Senior Managing Director บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค

2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที

2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค เทรดดิ้ง (เซินเจิ้น)

2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี

2557 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค  โคเรีย

2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค)

2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค

2557- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี

2557- ปัจจุบัน    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค

2562- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค ฟิลิปปินส์ 

2564- ปัจจุบัน    กรรมการ บจก.มัตซึโอะ อิเลคทริค จำากัด

2564 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจก. สแตนเลย์ เวลล์ คอร์ป

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ
ตำาแหน่ง      กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     2 กรกฎาคม 2564
อายุ      60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

• Fukuoka Technical High School  ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี
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ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร   บจก. สแตนเลย์อิเล็คทริค โฮลดิ้ง ออฟ  อเมริกา

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร   บจก. สแตนเลย์อิเล็คทริค โฮลดิ้ง ยุโรป  

2564 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 

2564 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.เฮลล่า – สแตนเลย์ โฮลดิ้ง พีทีวาย จำากัด  

2564 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.สแตนเลย์อิเล็คทริค (ไชน่า) อินเวสเม้นท์   

2564 – ปัจจุบัน  ผู้ตรวจสอบ บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค ฮังการี เคเอฟที

2564 – ปัจจุบัน  รองกรรมการ บจก. สแตนเลย์ ไอดิส เอส.เอ.เอส

2564 – ปัจจุบัน  รองกรรมการ บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค จีเอ็มบีเอช

2564 – ปัจจุบัน  รองกรรมการ บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค (ยู.เค.)

2564 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บจก. สแตนเลย์ พอล        

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์
ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     15 ตุลาคม 2542
อายุ      72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติอบรม 

• หลักสูตร  Director Certification Program  
•  หลักสูตร  Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

125บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2542 –  2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                       

2552 – 2565 กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – นิติบุคคลอื่น 

2563 – ปัจจุบัน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     31 มีนาคม 2543
อายุ      74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis 
& Financial) มหาวิทยาลัย  Wisconsin (Madison Campus) 

•  ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัย Wisconsin At  
Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

•  ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program  รุ่น 3/2000
•  หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  รุ่น1/2009
•  หลักสูตร Audit Committee Program  รุ่น 28/2009    
•  หลักสูตร  Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009
•  หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and 

Risk Management รุ่น 7/2009
•  หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 

12/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ.  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2546 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี
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ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช
ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     7  มิถุนายน 2553
อายุ      76 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า   
มหาวิทยาลัย Louisiana Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program  
หลักสูตร Audit Committee Program

•  หลักสูตร Financial Statements for Director 
• หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
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ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ   บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า      

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2530 –  2548    ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน    บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ    บจก. สำานักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

นายพิจารณ์  สุขภารังษี
ตำาแหน่ง      กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     7  มิถุนายน 2553
อายุ      61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Warwick , ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย London, ประเทศอังกฤษ
•  ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program 
• หลักสูตร  Board Matters & Trends  รุ่น 6/2018
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
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นายคาซุโนริ  นาคาอิ                          

นายฮิโตชิ   โอมิยะมะ                         

ตำาแหน่ง      ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน Satellite
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     6 พฤศจิกายน 2561
อายุ      60 ปี

ตำาแหน่ง      ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     3 กรกฎาคม 2563
อายุ      57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์,  
มหาวิทยาลัย Rikkyo, ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขา Mechanical Engineering 
มหาวิทยาลัย Kanagawa, ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561- 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    

2563- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน Satellite บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า       

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

2544 –  2554 ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division  บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค             

2554 – 2559 ผู้จัดการทั่วไป  LED Division / Sales Department บจก. สแตนเลย์อิเลคทริค 

2559 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร  Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd.

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี



สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

129บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

นายคะสุยะ  ชิไรชิ  
ตำาแหน่ง      ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     30 ตุลาคม 2563
อายุ      56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, วิศวะเครื่องกล 
มหาวิทยาลัย Tokyo City, ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สค 2563 – พย 2563 ผู้จัดการฝ่าย Satellite   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                         

พย 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

เม.ย 2563 – สค 2563  ผู้จัดการ, ฝ่าย Hamamatsu Satellite, ส่วนงานรถจักรยานยนต์ (โรงงานฮามามัตสึ) บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริค            

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 –  2563 ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนกิจการแม่พิมพ์   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กค 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานกิจการแม่พิมพ์  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

เมย 2558 – พค 2559 ผู้จัดการแผนก แผนกจัดซื้อแม่พิมพ์ สำานักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริค             

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี
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นายอนุพงษ์  โถมนาการ

นางสาวรัตนาภรณ์  บุญวงศ์

ตำาแหน่ง         รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง         2 กรกฎาคม 2564
เป็นกรรมการบริหาร    
อายุ         57 ปี

ตำาแหน่ง      เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง     30 กรกฎาคม 2564
อายุ      51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Industrial Engineering   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติอบรม  

• หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท, หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

0.00261% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – 2552 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายผลิตโคมไฟที่ 1บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน   รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

ข้อมูลเลขานุการบริษัท
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นางสุพัทรา  รัตนชินชัย

ข้อมูลผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

ตำาแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง    20 สิงหาคม 2558
อายุ     49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล        

ประวัติอบรม  

• Global Mini MBA รุ่น 82   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• CFO in Practice สภาวิชาชีพบัญชี     

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน    เลขานุการคณะกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                     

ต.ค 2563 – ก.ค. 2564 รองเลขานุการบริษัท  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                        

พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน  Specialist 2 ส่วนงานบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า                        

2554 – เม.ย. 2565 Specialist 1 ส่วนงานบริหาร  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า          

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี
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นางนงเยาว์  อภิรัมย์

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตำาแหน่ง     ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance
วันที่ได้รับแต่งตั้ง    4 กรกฎาคม  2545
อายุ     56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      

ประวัติอบรม  

• หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545)  
และ หลักสูตรที่ 2 (2547) , 

• หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , 
• หลักสูตร Risk Based Audit (2553) , 
• หลักสูตร Certified  Professional Internal Auditor of  

Thailand (CPIAT-18 ) (2554) , 
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM 

(2554), 
• หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554)
• หลักสูตร การตรวจสอบด้านจริยธรรม (2558)
• หลักสูตร การจัดทำากระดาษทำาการเพื่อมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นในองค์กร (2560)
• หลักสูตร Compliance & Compliance Audit  (2561)
• หลักสูตร Fraud Audit  (2562)
• หลักสูตร การตรวจสอบการกำากับดูแลกิจการ (2562)  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(31 มีนาคม 2565) 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2545   – 2560 ผู้จัดการสำานักงานตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2556 –  ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง – บริษัทอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานและการดำารงตำาแหน่ง - นิติบุคคลอื่น 

ไม่มี
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133บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

การถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและกรรมการบริหาร 

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นท่ีถือ

31 มีนาคม 
2565

จำานวนหุ้นท่ีถือ
31 มีนาคม 

2564

จำานวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในปี 2564

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (%)

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และ

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร

5,468,771 5,468,771 - 7.14

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 1,000 1,000 - 0.0013

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 4,144,855 4,144,855 - 5.41

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายเอะทสึยะ  คาวาชิมา กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 

ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล     กรรมการ 2,841,495 2,841,495 - 3.71

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ กรรมการ 2,831,195 2,831,195 - 3.69

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายพิจารณ์  สุขภารังษี กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายเคอิสุเกะ  อุเอะดะ กรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายโทรุ  ทานาเบะ            กรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายคาซูโนริ  นาคาอิ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน SATELLITE - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายฮิโตชิ  โอมิยะมะ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายคะสุยะ  ชิไรชิ ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

นายอนุพงษ์  โถมนาการ รองผู้จัดการใหญ่ส่วนงานผลิตอุปกรณ์

ส่องสว่างยานยนต์

2,000 2,000 - 0.00261

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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(3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมหีนา้ทีใ่นฐานะผูน้ำาฝา่ยนโยบาย  กำาหนดวสิยัทศัน ์และ กำากบัดแูลการทำางานของผูบ้รหิารระดบัสงู

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร  การกำากับดูแลกิจการ  การบริหารทรัพยากร

บุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร ดังนี้  
1. กลยุทธ์องค์กร สอบทานให้คำาแนะนำาที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำาคัญ  วัตถุประสงค์ทางการ

เงินตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน 
2. การกำากับดูแลกิจการ จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการของตนเองและมี 

การประเมินผลการกำากับดูแลเป็นประจำา ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัต ิ 
สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมั่งคงให้กับกิจการ 

จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฏหมาย
และจริยธรรมที่ดี

จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังกล่าวโดยกรรมการและพนักงานทุกคน และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

จดัทำาและรกัษาไว ้และทบทวนระบบการควบคมุทัง้การควบคมุทางการเงนิ การดำาเนนิงาน และการกำากบั
ดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลาย

จัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำาหนดบทบาท หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำาหรับการกำากับ
ดูแลที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และทำาการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำาเป็น  

สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ  
และผู้ถือหุ้นรวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระทำาที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวโยง

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกปี แต่งตั้ง
เลขานุการของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

4. การรายงานทางการเงิน ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้
มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลตามข้อบังคับบริษัทฯ 

 กรรมการมีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัทมีการตัดสินใจและดูแลการดำาเนินงาน
ภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดเรื่องต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุม

คณะกรรมการ เช่น 
1)  พิจารณาการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
2)   พิจารณาการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
3)   พิจารณาอนุมัติเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อส่ง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4)   การคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ
5)   พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นบริษัทคู่แข่งและการซื้อขายหุ้นบริษัทของกรรมการ
6)   พิจารณาการออกหุ้นใหม่ และซื้อหุ้นของบริษัทตนเองคืน

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
1.   เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.   การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระ กรรมการ

อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการกำาหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้

ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

(4) ข้อมูลกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 1 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ตำาแหน่ง

1. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ใน

การสอบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติ
และขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มเติม เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2562  ดังนี้
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

1.3 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
1.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

1.7 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1.8  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยในรายการหรือการกระทำาซึ่งอาจม ี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข  หากไม่ดำาเนินการ กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานต่อคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระ 

กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำาแหน่งอีกได้  
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินของบริษัท คือ
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ที่รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก
ที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำาหนดให้ต้องมีการประชุม 
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำาเป็น องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ 
ตรวจสอบทั้งหมด และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรง
ได้ในที่ประชุม และ มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
การลงมติ ให้ถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย

การรายงานผลการปฎิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฎิบัติงาน และรายงาน 
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

(5) ข้อมูลผู้บริหารและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในด้านต่างๆ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา  

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ.  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

พ.ศ. 2556 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2543 -  2547   กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน  กรุงเทพธนาทร จำากัด (มหาชน)

กรรมการ (ผู้มีอำานาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำากัด 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ตำาแหน่ง

1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร*

2. นายโคอิจิ  นางาโนะ  ประธานกรรมการบริหาร

3. นายเอะทซึยะ  คาวาชิมา    กรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

4. นายคาซุโนริ  นาคาอิ     ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน SATELLITE 

5. นายฮิโตชิ  โอมิยะมะ  ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตแม่พิมพ์

6. นายคะสุยะ  ชิไรชิ  ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

7. นายอนุพงษ์  โถมนาการ** รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

หมายเหตุ ** ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้บริหารตามนิยามจากประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน 
บริษัทมอบหมายให้ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ตำาแหน่งทางการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบ

สูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี นางสุพัทรา รัตนชินชัย ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบใน 

การควบคุมดูแลการทำาบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อกำาหนดของประกาศที่ ทจ.39/2559

เลขานุการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้  นางสาวรัตนาภรณ์ บุญวงศ์ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กำาหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท ได้แก่ จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  
และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น, เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่ง
สำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ, ดำาเนิน
การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท  
และ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ได้แก่ ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึง
ปฏิบัติด้านการกำากับดูและในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย, ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำากับดูแล เช่น สำานักงาน กลต, 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและ
สาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย, จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
และ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ในปี 2545 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางนงเยาว์ อภิรัมย์ ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance ดูแลรับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน และงานบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การทำางานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 22  ปี

นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คือ นางสาวรัตนาภรณ์ บุญวงศ์ ข้อมูลสำาหรับการติดต่อ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 

1164 อีเมล์ adths@thaistanley.com และ info@thaistanley.com 

(6)  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำาเสนอจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีนโยบาย

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท เท่ากับปีที่
ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท 
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139บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
และค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของ
แต่ละคน

ข. ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  นอกจากค่าตอบแทนประจำา

เดือน และ ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะการเข้าร่วมประชุม) 
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร  บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารชาวไทย  

โดยบริษัทจ่ายสมทบในอัตราสูงสุดร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกับการสมทบให้พนักงาน

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ก. บุคลากร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด  3,003 คน ดังนี้

ข.นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2564 กำาหนดนโยบายในการทำาให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริงและขยายมาตราการบุคคล  

โดยกำาหนดมาตราการบุคคลและลงมือปฎิบัติทั้งในส่วนการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์การจ้างงานอย่าง 
เหมาะสมโดยการใช้แนวความคิดจากระบบ STARS Plan เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน 
การบริหารจัดการและทักษะในการทำางาน โดยมีค่าเป้าหมายที่พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะในงาน  
อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 

หน่วยงาน ชาย หญิง รวม
ฝ่ายการบริหาร 33 58 91

ฝ่ายการขาย 54 50 104

ฝ่ายการผลิต 1,532 1,255 2,787

พนักงานชาวญี่ปุ่น 21 - 21

รวม 1,640 1,363 3,003

ล้านบาท

เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการต่างๆ  * 1,393.36

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม 59.30

รวมจำานวนทั้งสิ้น 1,452.66

จำานวนพนักงานรวมลดลง 3.35% จากปีที่แล้ว  ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จำานวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ 
ไมเ่กนิ 10% จงึไมม่กีารเปลีย่นแปลงจำานวนพนกังานอยา่งเปน็นยัสำาคญั และ ไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน อยา่งเปน็สาระสำาคญั 

* สวัสดิการต่าง ๆ  เช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าทำางานกะ เป็นต้น

ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2564 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ดังนี้
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บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ 
การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ, ด้านการพัฒนาจิตใจ และ ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษา
ญี่ปุ่น  ซึ่งบริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกงาน และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 
อย่างสม่ำาเสมอ 

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี 2549 – 2564 (ต่อเนื่อง 16 ปี) และได้
รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ระดับสมบูรณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากกระทรวงแรงงาน

(8) ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
 ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 ของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด โดยผ่านการพิจารณา

คุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระ  
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, มีชื่อเสียง ในด้านการตรวจสอบและ 
มีเครือข่ายในระดับสากล อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต.

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จำานวนเงิน
รวม 2.22 ล้านบาท 

• ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่
• ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน – ไม่มี 
• ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำาลายสินค้าคงเหลือ เป็นเงิน 0.01 ล้านบาท
• ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี บริษัท เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำากัด เป็นเงิน 0.21 

ล้านบาท

4.6 รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

(1) สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ดำาเนินการ โดยสรุป ดังนี้
• พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำาปีบัญชี 2564 และงบการเงินรายไตรมาส, การทำารายการที่เกี่ยวโยงกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด ประเทศญี่ปุ่น ในสัญญา New Cost Management, 
Software License , Sale Commission และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามจำานวนเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท  
• พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส  พิจารณา

รับทราบรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของกรรมการทุกท่านจากการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

(2) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ
ในปีบัญชี 2564 บริษัทได้แต่งตั้ง นายอนุพงษ์ โถมนาการ รองผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์  

เป็นคณะกรรมการบริหาร เพิ่มเติม โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำางานในบริษัท 
บริษัทมีหลักการพิจารณาสำาหรับกรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหาร ไว้ดังนี้ 

(1) กรรมการอิสระ
เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัท ได้กำาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทจ.
4/2552  ข้อ (16) และ ทจ.39/2559 ข้อ 17 หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
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141บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหาร
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท

อยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระคณะกรรมการจะ
พิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทังนี้บริษัทไม่มี
ข้อจำากัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศ, อายุ และบริษัทยังไม่มีนโยบายกำาหนดจำานวนปีการเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้
บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำานักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำากัด ที่นายพิจารณ์ สุขภารังษี  

เป็นกรรมการ โดยในปี 2564  เป็นจำานวนเงิน 0.32 ล้านบาท  
ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้     

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ใน

ระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณา
คุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการโดยมีเกณฑ์  
ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)  

2. มีความรู้, ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
3. มีภาวะ ผู้นำา วิสัยทัศน์ และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์

อื่นใด   
4. มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำางานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  
5. มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ แต่ละ

ท่านจะไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการไม่เกิน 5 บริษัท  โดยไม่มีข้อยกเว้น
6. มิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อจำากัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศและ อายุ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างของ
คณะกรรมการ  

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ดำาเนินการตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด
องค์ประกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท กำาหนดไว้ดังนี้
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น  

1 คน  มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ 

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้  ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน 
จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่เหลืออยู่
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143บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนดำาเนินงานจาก
คณะกรรมการบริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
สำาหรับคณะกรรมการ บริษัทจัดให้มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทจะทำาการปฐมนิเทศ
ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำากับดูแล, จรรยาบรรณ 
ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึง
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำาชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำาเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มี
โอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำาหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ 

สำาหรับกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับผู้จัดการทุกส่วนงาน บริษัทจัดหลักสูตรสัมนาภายนอกบริษัท  
(Outside Seminar) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ วิสัยทัศน์ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทงดการเข้าร่วมสัมนาภายนอก สำาหรับกรรมการใหม่ 
บริษัทได้ทำาการปฐมนิเทศน์ตามนโยบายและแนวทางของบริษัทแล้ว

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีโดยรวมของคณะกรรมการ

ทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ จำานวน 6 หมวด รวม 55 ข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 11 ข้อ

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 18 ข้อ

3. การประชุมคณะกรรมการ 9 ข้อ

4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ 7 ข้อ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                                                                 5 ข้อ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ 5 ข้อ

กระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจัดทำาแบบสอบประเมิน จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมิน
ตนเองแบบทั้งคณะ ในวันประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 4 และ ส่งคืนให้แก่เลขาที่ประชุมเพื่อคำานวณหาค่าเฉลี่ย และ
แจ้งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป
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รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 144

สำาหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้ทำาการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2565  
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำาผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุง
การดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย – คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองแบบรายคณะ ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 หมวด ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่ทำาให้การทำางานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา 

ทบทวนอย่างเพียงพอ
หลักเกณฑ์การประเมิน ความหมายของคะแนน ผลการประเมินและผลคะแนน ใช้หลักการเดียวกับการประเมิน

ของคณะกรรมการ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีการการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานกรรมการบริหาร 

(3) การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท  

ให้อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม และอาจมี 
การประชุมคณะกรรมการ เพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำาเป็น โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด และอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน  
จึงจะครบองค์ประชุม   

การลงมติที่ประชุมกรรมการ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียง
ลงคะแนน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มเป็นอันชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

แผนกำาหนดการประชุมคณะกรรมการ บริษัทจัดทำาแผนล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่สำาคัญของแต่ละ
ครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
และ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการประชุมผ่านสื่อ 
อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

วาระการประชุมและรายงานการประชุม บริษัทได้กำาหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
เป็นผู้ร่วมกันกำาหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้

0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2  =  เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมิน ผลคะแนน
มากกว่า 90 ดีเยี่ยม

มากกว่า 80 ดีมาก

มากกว่า 70 ดี

มากกว่า 60 พอใช้

เท่ากับหรือน้อยกว่า  60             ควรปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมิน ความหมายของคะแนน 
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กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละวาระ 
กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การจัดทำารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ที่
สำานักงานส่วนงานบริหารของบริษัท 

รายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ในการประชุมทุกครั้งกำาหนดให้กรรมการทุกท่านรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

สำาหรับการทำารายการที่บริษัทมีกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงาน
รายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

การปฎิบัติในปีบัญชี 2564 
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบ

การประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  
การเข้าประชุมของกรรมการ 12 ท่าน เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100%)  โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ 

อิเล็คทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล  เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
การประชุม

การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 6/6 1/1

2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 6/6 1/1

3. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 6/6 1/1

4. นายเอะทสึยะ คาวาชิมา กรรมการ 6/6 1/1

5. นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล          กรรมการ 6/6 1/1

6. นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ      กรรมการ 6/6 1/1

7. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6 1/1 8/8

8. นายโชคชัย  ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ

6/6 1/1 8/8

9. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ

6/6 1/1 8/8

10. นายพิจารณ์  สุขภารังษี  กรรมการอิสระ 6/6 1/1

11. นายโทรุ  ทานาเบะ***        กรรมการ 6/6 1/1

12. นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ** *** กรรมการ  4/4 -

13. นายคะซึโทชิ  อีโนะ* กรรมการ 2/2 1/1

หมายเหตุ *      กรรมการหมดวาระในวันประชุมผู้ถือหุ้น 2 กรกฎาคม 2564       
**    กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
***   กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น   
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปีบัญชี 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ในวงเงิน 

5 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็น 
รายเดือน และรวมถึงค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กำาหนดค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม  
ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)                                                      

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ของประธานกรรมการตรวจสอบ  
30,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน ของกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 
บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
โดยในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 4,418,530 บาท เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ   

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวม

1. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 275,000 275,000

2. นายโคอิจิ  นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 275,000 275,000

3. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 275,000 275,000

4. นายเอะทสึยะ คาวาชิมา กรรมการ 275,000 275,000

5. นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล          กรรมการ 275,000 275,000

6. นางพรทิพย์   เศรษฐีวรรณ      กรรมการ 275,000 275,000

7. นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 275,000 400,000 675,000

8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 275,000 280,000 555,000

9. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 275,000 280,000 555,000

10. นายพิจารณ์  สุขภารังษี  กรรมการอิสระ 275,000 275,000

11. นายโทรุ  ทานาเบะ             กรรมการ 275,000 275,000

12. นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ** กรรมการ 200,000 200,000

13. นายคะซึโทชิ  อีโนะ * กรรมการ 233,530 233,530

รวม 3,458,530 960,000 4,418,530

หมายเหตุ *     กรรมการหมดวาระในวันประชุมผู้ถือหุ้น 2 กรกฎาคม 2564  ค่าตอบแทนรวมค่าตอบแทนกรรมการที่หมดวาระ
 **   กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำาปี 2564 รายละเอียด เป็นดังนี้ ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทมีกรรมการบริหารจำานวน 7 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 46.23  
ล้านบาท  สำาหรับค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร บริษัทได้เปิดเผยรวมไว้ในค่าตอบแทนพนักงาน 

(4) การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กลไกในการกำากับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือ

หุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำาปรึกษาและความช่วยเหลือ 
ตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำากิจการเหล่านี้

ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders ‘ Agreement)
- ไม่มี

(5) การติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (CG Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่ จรรยาบรรณ

ของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ  คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างสม่ำาเสมอ 

สำาหรับด้านกรรมการ บริษัทกำาหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
อย่างชัดเจนและเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำา, รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำาเนินงาน  
และการกำากับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการจัดการด้านความเสี่ยง
และการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฎิบัติ
การกำากับดูแลกิจการที่กำาหนดหลักการไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจำาปีบริษัทฯ เข้าร่วม
การประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR) เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2564 ได้รับการประเมินในระดับ ดีมาก 

บริษัทส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ โดยการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อทบทวน
การปฎิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์เป็นประจำาทุกปี 

ในปี 2564 บริษัทได้ดำาเนินการดังนี้ เดือนมิถุนายน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยา
บรรณ และระบบการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณในเครือ stanley” ประจำาปี 2564 สำาหรับพนักงาน
ทุกคน 

นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกำาหนดจรรยาบบรรณของกรรมการและพนักงานในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานต้องไม่

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท กรณีที่พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมภายนอก
องค์กรหรือดำารงตำาแหน่งภายนอก กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือลูกค้า 
และจะต้องไม่เกิดผลเสียหายแก่บริษัท กรณีที่มีผลเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ บริษัทจะเน้นย้ำาให้ตระหนึกถึงพนักงานต้องแยกระหว่างงานของบริษัทกับงาน 
ส่วนตัวออกจากกัน และไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และพนักงานต้องไม่ยอมให้
เหตุผลส่วนตัวหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำาให้เบี่ยงเบนจากหลักการดำาเนินการโดยคำานึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ ลูกค้า ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวของพนักงานมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม
ที่ขัดแย้งหรืออาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา และพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจกับผลประโยชน์นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการพิจารณาประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียง เพื่อแสดงความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

บริษัท ดังนี้
ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัท
กำาหนดเวลาห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิด
เผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำานวนหุ้น
ของบริษัทที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ  

การไม่ปฎิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดทางวินัย  โดยผู้ที่กระทำาความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ตามบทลงโทษของบริษัทต่อไป 

บริษัทยังไม่ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขายต่อคณะกรรมการ 

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม การรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท อาทิ ข้อมูลลูกค้า
ครอบคลุมถึงการรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน โดยมีหน่วยงาน
ระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์
ภายในบริษัทที่ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น และผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะ
มีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้รับการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบภายในเป็นรายปี 

บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อใน
บริษัททุกราย งดใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และหากต้องมีการถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาต
ในทุกกรณี ซึ่งผู้ถ่ายภาพจะต้องติดแถบป้ายที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้เพิ่มการห้ามนำา
อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

บริษัทกำาหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน เป็นไปตามกฎการจ้างงานของบริษัท หรือได้รับการลงโทษด้วยวิธีอื่นๆ  
ในปี 2564 ไม่มีการปฎิบัติที่ฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในปี 2561 กลุ่มสแตนเลย์ได้เริ่มเผยแพร่การใช้ “กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป” GDPR (General 

Data Protection Regulation) ให้บริษัทในกลุ่มทราบและนำาไปปฎิบัติให้เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทได้ออกนโยบาย  
Personally Identifiable Information Protection Policy  สำาหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้า คู่ค้าผู้ซื้อ (Supplier)  สำาหรับพนักงานบริษัทจัดทำาการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละหน่วยงาน และปรับปรุง 
แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ การตรวจสอบประวัติการทำางานจากบริษัทเก่า การขอตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม สัญญาจ้างงาน เป็นต้น สำาหรับประเด็นอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร
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3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ห้ามการทุจริต (Corruption) 

ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ 
(Offering) การให้คำามั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน 
(Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือ 
สิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่องกับการทำางานในบริษัท”

การตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมิน
ในประเด็นนี้เป็นประจำาทุกปี ตลอดจนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ 

บริษัทกำาหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้อง
ได้รับการดำาเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่
เป็นสาระสำาคัญ

บริษัทดำาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงมีข้อกำาหนดการแจ้งข้อเสนอแนะด้านจรรรยาบรรณทางธุรกิจ สำาหรับการให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต  
การทำาผดิกฎหมาย ผดิจรรณยาบรรณของกลุม่สแตนเลย ์ทัง้ขององคก์รและตวับคุคล โดยสามารถแจง้ไดท้ี ่สำานกัเลขานกุาร
บริษัท โดยใช้ช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ซึ่งสำานักเลขาฯ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
จรรณยาบรรณทางธุรกิจต่อไป

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร 
ร้องเรียน กับบริษัทได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท      อีเมล์   companysecretary@thaistanley.com
นักลงทุนสัมพันธ์      อีเมล์   adths@thaistanley.com  และ info@thaistanley.com 
โดยบริษัทเผยแพร่ หลักการ ขั้นตอนติดต่อ และการดำาเนินการ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com    
ในปี 2564 ไม่มีการปฎิบัติที่ฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น

(6) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชี 2564  ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 8 ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น
• 4  ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท
• 4  ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านแสดงไว้ที่หน้า 145 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่โดยมีผลการปฎิบัติโดยสรุปจากรายงานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำา 
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2564 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำา
ตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ
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2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี 
ความเหน็วา่บรษิทัมกีารกำากบัดแูลกจิการ การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม

3. การสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำาปีและแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ  
มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำาหนดของบริษัท 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดดังกล่าว

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้
เข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นรายการที่ดำาเนินการตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

6. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำาหนด รวมทั้งการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
หรือการกระทำาที่ผิดหลักจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต การกระทำาที่ผิดหลักจรรยาบรรณ หรือประเด็นอื่น ๆ แต่อย่างใด

7. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2565 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงาน และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท  
ไพร้ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทั้งคณะ ซึ่งในปี 2564 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดี
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5. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

5.1 การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่ดี  ในปี 2564 มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ 

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน บริษัทจัดทำาคู่มืออำานาจ
การอนุมัติกิจกรรมทางธุรกิจไว้เป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินงาน และจัดทำาคู่มือปฎิบัติงาน สำาหรับทุกหน้าที่การปฎิบัติ
งาน รวมถึงกำาหนดอำานาจการตรวจสอบจนถึงการรายงานผลของแต่ละการปฎิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทจัดให้มีการประชุมฝ่ายเป็นประจำาทุกเดือน (ORM Meeting) โดยผู้จัดการฝ่ายจะแจ้งผลดำาเนินงานและ 
การจัดการต่างๆ ให้ทราบเพื่อความร่วมมือและบริหารจัดการร่วมกัน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายของบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์

บริษัทจัดตั้งฝ่าย Corporate Governance เพื่อดำาเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกัน

(1) ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 

เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการดำาเนินงานและผลการตรวจสอบจากฝ่าย Corporate 
Governance ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ เห็นชอบ  โดยสรุปดังนี้

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”  
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่  
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตามและประเมินผล ซึ่งในปี 2564 มีผลการประเมิน โดยสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการที่สำาคัญ ดังนี้
1.1 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน  

เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติบนหลักความซื่อตรงตามแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่ดี 
โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อกำาหนดข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและคอร์รัปชั่น ดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้าน ที่จำาเป็น
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยได้กำาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน
ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และกำาหนดอำานาจหน้าที่ในการอนุมัติไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุม 
คณะกรรมการ และในส่วนของคณะกรรมการบริหารได้กำาหนดอำานาจหน้าที่การอนุมัติไว้ใน ข้อบังคับ
ว่าด้วยการประชุมคณะผู้บริหาร และเอกสารใจความสำาคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ท้ังน้ี บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำาข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเพื่อกำาหนดบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ชัดเจน

1.3 บริษัทกำาหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีการจำากัดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
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รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1  One Report) สำาหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 152

กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกำาหนดอำานาจอนุมัติการทำาธุรกรรม
ทางการเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

1.4 บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร (STARS Plan) ซึ่งประกอบด้วย 6 ระบบ
งาน คือ ระบบลำาดับขั้น ระบบตำาแหน่ง ระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้าง และระบบ
พัฒนาความสามารถ ซึ่งเป็นระบบบริหารงานบุคคลในภาพรวมที่มีความยุติธรรม เหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับบนพื้นฐานของหลักนิยมความสามารถ ที่จะสนับสนุนให้พนักงานนำาศักยภาพออกมาใช้ผลักดัน 
การปฏิรูประบบบริหารจัดการของบริษัท รวมทั้งขยายผลเพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปองค์กร อันจะก่อให้เกิด 
ความคิดสร้างสรรค์และความท้าทาย บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession 
Plan) ในตำาแหน่งงานที่สำาคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดแทนบุคลากรให้สามารถตอบสนองและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทจัดทำาข้อกำาหนดและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละส่วนงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำาแผนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยง  
รวมทั้งกำาหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมเป็นประจำาทุกปี โดยกำาหนดให้หน่วยงานบริหารและควบคุม 
ความเสี่ยง ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน รวบรวม ให้คำาแนะนำา และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และเป็นผู้ติดตามสอบทานการจัดการหรือการควบคุม 
ความเสี่ยงดังกล่าว

สำาหรับการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดทำาแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับกิจกรรม

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) บริษัทกำาหนดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำาให้บริษัทไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยมาตรการควบคุมที่สำาคัญ มีดังนี้
3.1 กำาหนดระเบียบ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำาหนดขอบเขต 

และลำาดับชั้นผู้ที่มีอำานาจในการอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องงานบุคคลและแรงงาน งานบัญชี การตลาด  
การจัดซื้อ การผลิต เทคโนโลยี/เทคนิค สินทรัพย์ และการทำาสัญญา เป็นต้น 

3.2 กำาหนดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย
และแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ 

3.3 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายเพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำาผลประโยชน์บริษัทไปใช้ส่วนตัว โดยมี 
การกำาหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ
ของกรรมการและพนักงาน มีการติดตามการปฏิบัติและรายงานอย่างสม่ำาเสมอ

3.4 กำาหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดทำานโยบาย 
ความมั่นคงสารสนเทศและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ จัดให้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการควบคุม
การใช้งานซอฟท์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การพัฒนาและการบำารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการดำาเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบบัญชี การเงิน การบริหารงานบุคคล และระบบ
การผลิต โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่สนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินได้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี 
ความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำา
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบรักษาความปลอดภัย
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153บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
4.1 มีการกำาหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำาคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูล

การปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม โดยเอกสาร
การประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

4.3 มีการกำาหนดแผนสำารองฉุกเฉินสำาหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรง 
จนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำาหนดให้มีการซักซ้อแผนสำารองฉุกเฉินอย่างสม่ำาเสมอ

4.4 มีการกำาหนดช่องทางการสื่อสารภายในแก่พนักงานหลายช่องทาง เช่น ผ่านระบบ Intranet, e-mail,  
การติดประกาศ หรือการแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบ Document control เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันเวลา

4.5 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่
สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือ e-mail  ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง
และเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดำาเนินการแก้ไข

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษัทกำาหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และในส่วนของบัญชีและการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำาเสนอผลให้คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำาทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และส่วนงานตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ
สำาหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ  นายวิเชียร กิ่งมนตรี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จำากัด  

ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำาคัญ

(2) ข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ  

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดเผยรายงานจากคณะ

กรรมการตรวจสอบไว้ที่หน้า 14

(4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว 

(5) แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหาร

งานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

5.2 รายการระหว่างกัน
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำาเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยเป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกันและบริษัทที่ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ถือหุ้นอยู่   
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การทำารายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน  
ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติตามมูลค่าขนาด
รายการอย่างสม่ำาเสมอ

รายการที่ซื้อขายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  ข้อที่ 31 ดังนี้

• รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจาก
แหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน  

• รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำาหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 
• ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำาเข้า

จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น  
• ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ  
• ยอดค้างชำาระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้

อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

   มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ปีบัญชี ความจำาเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ
2562 2563 2564

1. บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค 
จำากัด

• เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค 
โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อย
ละ 35.66

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน  
คือ  
1. นายโทรุ  ทานาเบะ 
2. นายเคอิสุเกะ อุเอะดะ

1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และ
อุปกรณ์

896.68 764.14 669.16 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม 
สแตนเลย์ 

ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำารายการกับบุคคลภายนอก

2. การขายสินค้า 171.25 134.72 81.42 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ  
ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ใน 
กลุ่มสแตนเลย์ 

ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ 
บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การทำารายการกับบุคคลภายนอก

3.ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่าสิทธิ 
ในอัตราร้อยละ 3 ของยอด
ขายสุทธิ คือ ยอดขายสินค้า
ของบริษัท หัก ด้วยมูลค่า
วัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่ม
สแตนเลย์ 

337.92 264.04 304.35 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ  
ใช้แนวปฏิบัติตามสัญญาความช่วย
เหลือทางเทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

4.ค่าออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริษัทจ่ายให้ใน
กรณีที่บริษัทให้ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

147.46 84.03 49.72 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ  
และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  
และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์
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155บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

   มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ปีบัญชี ความจำาเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ
2562 2563 2564

5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค 
บริษัทจ่ายให้จากการที่มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมา
ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต

10.15 - - เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ  
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน 
กลุ่มสแตนเลย์

6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัท
จ่ายให้จากการส่งพนักงาน
ของบริษัทไปฝึกงานที่ บริษัท 
สแตนเลย์อิเลคทริค จำากัด

0.91 0.01 - เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ  
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน 
กลุ่มสแตนเลย์

7.ค่าคอมมิชชั่น บริษัทจ่าย
ให้จากการเป็นตัวแทนติดต่อ
ลูกค้า

20.00 103.65 136.96 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ  
ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน 
กลุ่มสแตนเลย์

8. รายได้อื่นๆ - 0.69 1.00 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

2. บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำากัด

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50
• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 

คือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
2. นายโคอิจิ  นางาโนะ

1. การขายสินค้า 433.37 292.49 386.32 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ  
และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายได้อื่น ๆ 0.14 0.11 0.02 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

3. รายได้ค่าสิทธิ 0.66 0.43 0.53 เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

3. บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ 
อิเลคทริค  จำากัด

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  
คือ บริษัท สแตนเลย์ 
อิเลคทริค จำากัด  
ถือหุ้นร้อยละ 50

• มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน  
คือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
2. นายโทรุ ทานาเบะ
3. นายเอะทซึยะ คาวาชิมา

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20

1. การซื้อสินค้า 512.91 310.68 38.65 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. การขายสินค้า 106.70 292.59 201.92 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 0.79 0.07 0.01 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ  

และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  

และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน

กลุ่มสแตนเลย์

4. ค่าออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

0.03 0.93 0.01 เป็นสินค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
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ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

   มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ปีบัญชี ความจำาเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ
2562 2563 2564

4. บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค 
โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 
ถือหุ้นร้อยละ 67.50

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน  
คือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
2. นายโทรุ ทานาเบะ

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
• ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 1,903.27 1,707.61 2,498.30 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า 9.07 5.86 6.97 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 0.02 - - การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 
และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน 
กลุ่มสแตนเลย์

5. PT.Indonesia Stanley 
Electric

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 60

• มีกรรมการร่วมกัน  3 ท่าน 
คือ
1. นายโคอิจิ นางาโนะ
2. นายอภิชาต ลิ้อิสสระนุกูล
3. นายโทรุ ทานาเบะ

• บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 10

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 433.37 292.49 386.32 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ
การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า 192.41 155.44 239.30 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 2.88 0.69 0.20 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 

และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน

กลุ่มสแตนเลย์

6. บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ 
จำากัด

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15
• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน  

คือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
2. นายโคอิจิ นางาโนะ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ  470.38 368.98 468.63 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายวัตถุดิบ 7.48 3.56 4.39 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น
เดียวกับการทำารายการกับบุคคล
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

3. รายได้อื่นๆ 0.06 - - เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่น

เดียวกับการทำารายการกับบุคคล

ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ 

และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน

กลุ่มสแตนเลย์
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ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

   มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ปีบัญชี ความจำาเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ
2562 2563 2564

4. ค่าออกแบบและพัฒนา 

   ผลิตภัณฑ์

2.19 0.01 0.14 เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ

การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

7. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2
• มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน   

คือ
1. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
2. นายทนง   ลี้อิสสระนุกูล
3. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
4. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ 9.66 5.61 7.29 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำากัด 

• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 3.34

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 
คือ
1. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล
2. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

1. รายการขายสินค้า 132.30 212.90 112.66 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

9. บริษัท ลูแม็กซ์ อินดัสทร้ี จำากัด 

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ  1.73
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 

บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จำากัด ถือหุ้น ร้อยละ 37.5

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 
• คือ 

1. นายโทรุ ทานาเบะ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ  1.84 1.56 1.04 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว

กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการขายสินค้า 1.84 42.10 6.59 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่น
เดียวกับการ ทำารายการกับบุคคล
ภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ

10. บริษัท สำานักงานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล จำากัด 

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน    
คือ
1. นายพิจารณ์   สุขภารังษี

1. รายการบริการด้าน

กฎหมาย

0.81 0.10 0.32 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ
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2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้น 
ร้อยละ 100) ของบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้า
ที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ใน 
กลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำารายการ
กับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี
2562 2563 2564

1. Guangzhou Stanley Electric  (China) มูลค่าซื้อ            99.78 41.64 38.94

มูลค่าขาย                0.09 0.15 0.16

2. Stanley Electric (Asia Pacific)  (Taiwan) มูลค่าซื้อ            0.17 0.01 0.22

มูลค่าขาย                - - -

3. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ            104.67 84.17 102.52

มูลค่าขาย                - - -

4. Stanley Electric US Inc. (U.S.A) มูลค่าซื้อ            0.66 0.80 0.44

มูลค่าขาย                0.01 0.04 0.09

5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China) มูลค่าซื้อ            0.39 0.91 0.35

มูลค่าขาย                15.71 253.63 127.08

6. Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd มูลค่าซื้อ            3.85 2.21 3.78

มูลค่าขาย                - - -

7. Stanley Electric Do Brazil LTDA มูลค่าซื้อ            0.08 0.05 0.01

มูลค่าขาย                35.53 0.35 1.30

8. Stanley Iwaki Works Ltd. มูลค่าซื้อ            16.66 7.31 13.68

มูลค่าขาย                3.19 3.31 4.60

ชื่อบริษัท
และลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการระหว่างกัน

   มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ปีบัญชี ความจำาเป็นและ

สมเหตุสมผลของรายการ
2562 2563 2564

11. บริษัท อีเลคโทรโพลีเมอร์ 
(ไพรเวท)

• บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10.06
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 

บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค 
จำากัด ถือหุ้น ร้อยละ 25

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน  
คือ 
1. นายโคอิจิ นางาโนะ

1. รายการขายสินค้า 7.13 27.14 29.93 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียว
กับการทำารายการกับบุคคลภายนอก
เป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายได้ค่าสิทธิ 1.26 0.38 1.87 การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียว
กับการทำารายการกับบุคคล 
ภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  
และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน
กลุ่มสแตนเลย์
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ชื่อบริษัท ประเภท
รายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี
2562 2563 2564

9. Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong มูลค่าซื้อ            3.98 4.11 5.92

มูลค่าขาย                - - -

10. Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ            - - 0.01

มูลค่าขาย                18.18 14.15 4.87

11. Tianjin Stanley Electric Technology Co,Ltd มูลค่าซื้อ            5.55 12.60 0.53

มูลค่าขาย                - - -

12. Stanley Electric Manufacturing Co.,Ltd. มูลค่าซื้อ            - - -

มูลค่าขาย                47.93 61.14 45.97

13. Stanley Electric (Asia Pacific) Singapore มูลค่าซื้อ            - - 0.36

มูลค่าขาย                - - 0.42

14. Stanley Electric  Hungary มูลค่าซื้อ            - - -

มูลค่าขาย                - - 0.03

15. Stanley Electric Philippines INC. มูลค่าซื้อ            - - -

มูลค่าขาย                - 12.39 6.71

16. II Stanley Electric Co.,Inc มูลค่าซื้อ            - - -

มูลค่าขาย                - 0.02 -

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน
การทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร  

โดยเปน็ประเภทรายการคา้ทีเ่ปน็ปกตธิรุกจิ ในการปฏบิตับิรษิทัใชแ้นวปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการทำารายการกบับคุคลภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2564 มีการทำารายการที่เกี่ยวโยง 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการค้าตาม
ปกติธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การทำารายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำาเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่ม  

และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำาหนดจากต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำารายการระหว่างกัน
อยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และ
หากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

2523 – 2534  
ก่อตั้งและเติบโต

พฤษภาคม เมษายน

ตุลาคม

เมษายน

มีนาคม

เมษายน

กรกฎาคม

พฤศจิกายน
สิงหาคม

2523 2530

ก่ อ ตั้ ง แ ล ะ จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป็ น บ ริ ษั ท
จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์สำาหรับผลิต
และจำาหน่ายหลอดไฟสำาหรับยานยนต์  
 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 44.5 ล้านบาท

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่ ง เสริมการลงทุนสำ าหรับ
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์และJIG และเพิ่มทุน

จดทะเบียนเป็น 53 ล้านบาท

ก่อสร้างโรงงานผลิตหลอดไฟสำาหรับ 
ยานยนต์เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 18 ล้านบาท

ลงทุนสำาหรับโรงงานแห่งใหม่ คือ บริษัท 
เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำากัด

ก่อสร้างโรงงานสำาหรับผลิตแม่พิมพ์และ 
JIG เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 153 ล้านบาทไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น จ า ก 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างสำาหรับยานยนต์ และ

ก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์

2524

2531

2527

2532

ประวัติบริษัท



161บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

กุมภาพันธ์

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

พฤศจิกายน

2533

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่ ง เสริมการลงทุนสำ าหรับ 

การขยาย โรงงานผลิตแม่พิมพ์

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่ ง เสริมการลงทุนสำ าหรับ 
การขยายโรงงานผลิตหลอดไฟ

ก่อสร้างโรงงานสำาหรับผลิตโคมไฟที่ 1 
เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาท

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไดร้บัอนมุตัใิหเ้ปน็
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

กอ่สรา้งอาคารสำานกังานใหญเ่สรจ็สมบรูณ์

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัย
และพัฒนา

2534
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

2535 – 2546   
ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

แบบครบวงจร

กรกฎาคม พฤษภาคม

มิถุนายน

กันยายน

พฤศจิกายน

กันยายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ตุลาคม

2536 2538

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 274.5 
ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท 
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง บริษัท 
ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำากัด

เพิม่ทนุจดทะเบยีนเปน็ 383.125 ลา้นบาท

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับการ
ขยายโรงงานแม่พิมพ์

ก่อสร้างอาคารสวัสดิการสำาหรับพนักงาน
เสร็จสมบูรณ์ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟ
ที่ 2 สำาหรับยานยนต์ในส่วนรถยนต์เสร็จ
สมบูรณ์

ก่ อตั้ งมู ลนิ ธิ สแตนเลย์ประ เทศไทย  
โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท

ก่อสร้างส่วนขยายโรงงานโคมไฟเสร็จ
สมบูรณ์

ร่วมลงทุนกับ บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำากัด, 
บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำากัด, บริษัท 
ลูแม็กซ์ อินดัสทรีส์ จำากัด

ได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสั งคมเซ็นต์สัญญาร่วมทุน
เพื่อจัดตั้งบริษัท ลาว สแตนเลย์ จำากัด  
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2537

ประวัติบริษัท



163บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

พฤษภาคม

กรกฎาคม

พฤษภาคม

กันยายน

กันยายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

ตุลาคม

2539

เ ซ็ น ต์ สั ญ ญ า ร่ ว ม ล ง ทุ น เ พื่ อ จั ด ตั้ ง  
VIETNAM STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. 
ในประเทศเวียตนาม

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 
ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ QS 9000 
ในส่วนโรงงานผลิตหลอดไฟและโคมไฟ

ได้ รั บก า ร รั บ รอ ง ระบบการจั ดก า ร 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001

ได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE” 
สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD 
ประจำาปี 2546 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนที่มีผลการดำาเนินงานดีเด่น

ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และ
อุปกรณ์ส่องสว่างสำาหรับยานยนต์

ก่อสร้างโรงงานผลิตแม่พิมพ์และโรงงาน
หลอดไฟในส่วนขยาย เสร็จสมบูรณ์

ทำาสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคกับ  UN ITECH MACHINES  

LIMITED, ประเทศอินเดีย

ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตโคมไฟที่ 3 
เสร็จสมบูรณ์

2543

2544

2545

2546

มกราคม2542

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 
ในส่วนโรงงานผลิตแม่พิมพ์และ โรงงาน
ผลิตหลอดไฟ
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

พฤษภาคม

เมษายน

พฤษภาคม

กรกฎาคม

มีนาคม

สิงหาคม

กันยายน

กรกฎาคม

2547 2549

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดี
เด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการทำางาน ประจำาปี 
2547” จากกระทรวงแรงงาน

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดี
เด่นด้านการประสานงานประกันสังคม”  
จากสำานักงานประกันสังคม

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดี
เด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการทำางาน ประจำาปี 
2548” จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2 
(และได้รับต่อเนื่องจนถึงปี 2564)

ได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE” 
สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD 
ประจำาปี 2547 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัท 
จดทะเบียนที่มีผลการดำาเนินงานดีเด่น

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 
16949

ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมง
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน 

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2549” จากกระทรวง
แรงงาน

ได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE”  
สาขา INDUSTRIAL จากงาน SET AWARD 
ประจำาปี 2549 จาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัท 

จดทะเบียนที่มีผลการดำาเนินงานดีเด่น

2548

ประวัติบริษัท
2547 – 2557   

กิจการเป็นเลิศด้านผลดำาเนินงาน
และด้านสังคม



165บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

มีนาคม

พฤษภาคม

พฤษภาคม

มีนาคม

กรกฎาคม

กรกฎาคม

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

สิงหาคม

2550

2553

2555

2556

2557

2551

2552

ก่อสร้างโรงงานโคมไฟที่ 5 สำาหรับผลิต
อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์เสร็จสมบูรณ์

ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับ
สมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน

ได้รับรางวัล “นายจ้างดี เด่นจั งหวัด
ปทุ มธานี  และ  นายจ้ า งดี เ ด่ นด้ าน 
ความปลอดภัยในการทำางาน”

ได้รับรางวัล “นายจ้างดี เด่นจั งหวัด
ปทุ มธานี  และ  นายจ้ า งดี เ ด่ นด้ าน 
ความปลอดภัยในการทำางาน”

ก่อสร้างโรงงานโคมไฟที่ 7 สำาหรับผลิต
อุปกรณ์ส่องสว่างสำาหรับรถยนต์ประเภท
ประหยดัพลงังาน (ECO Car) เสรจ็สมบรูณ์

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจำาปี  2555”จากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ
ที่ 3 จากอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

กอ่สรา้ง อาคาร PQC อาคารอเนกประสงค์

และงานวิศวกรรมเสร็จสมบูรณ์      

ได้รับรางวัลการจัดการกากของเสีย โดยใช้
ระบบ 3Rs จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลโล่ทองแดง 1 ล้านชั่วโมง
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน 
เป็นปีที่ 2 (และได้รับต่อเนื่องถึงปี 2553) 

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2550” จากกระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 2 (และได้รับต่อเนื่อง
จนถึงปี 2564)
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

เมษายน2559

ร่วมลงทุนกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า  
กรมสม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตร
กิ จการของบริษัท  พื้ นที่ รั บ เสด็ จ ได้  
แก่ อาคารสำานักงาน ชั้น 1, ศูนย์เรียน
รู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo), 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา (RD Center) และ 
โรงงาน Lamp 7

ได้รับรางวัล “Zero Accident Award 
2017 (Gold)”

ได้ รับรางวัล  “ASEAN – OSHNET 
Award” ประเภท Excellence Award 
จาก คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียน 
OSEAN-OSHNET ในงานมอบรางวัล 
ASEAN – OSHNET ครั้งที่ 2 ณ เมือง 
เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สิงหาคม2560

2561

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ถ้ ว ยพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   รางวัล “Thailand Labour  
Management Excellence Award 
2017” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นสถาน
ประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการ 
ด้านแรงงานยอดเยี่ยม 

ประวัติบริษัท
2558 – 2564    

ผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
ที่ธำารงไว้ซึ่งการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง
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สารจาก 
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร

แนะนำา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 
และ งบการเงิน

สรุปผล
ดำาเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน

ข้อมูลสารสนเทศ
แบบ 56-1

One Report
ประวัติบริษัทจุดเด่น

ในรอบปี

มกราคม พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม
มีนาคม

พฤศจิกายน

กรกฎาคม

พฤศจิกายน

ก่อสร้าง โรงงาน Lamp 7 ส่วนขยาย 
เสร็จสมบูรณ์ 

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2564” จากกระทรวง
แรงงาน (16 ปีต่อเนื่อง)

ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการ
ต้ น แ บ บ ดี เ ด่ น ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทำางาน ประจำาป ี2564” จากกระทรวง
แรงงาน (18 ปีต่อเนื่อง)   

จัดทำา THAI STANLEY FARM ในโครงการ
แรงงานพันธุ์ดี ของกรมสวัสดิการและ
คุ้ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
โดยนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
โดยจัดสรรพื้นที่ในบริษัทให้พนักงานได้
เพาะปลูกพืชผัก ผลผลิตนำาไปบริโภค หรือ
จำาหน่าย สามารถลดภาระค่าครองชีพและ
สร้างรายได้เสริมให้พนักงานได้

ปรับปรุงอาคารสวัสดิการที่ประกอบด้วย 
โรงอาหาร โรงยิม ห้อง Education room  
เสร็จสมบูรณ์ 

ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟ Lamp 8  
เสร็จสมบูรณ์

ก่อสร้างโรงงานแม่พิมพ์และศูนย์วิจัย 
และพัฒนา (DMT)  เสร็จสมบูรณ์

ซื้ อหุ้ น เพิ่ มทุน  E lec t ropolymers  
(Private) Limited  ประเทศปากีสถาน 
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