
บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีระหว่างกาลของบรษิทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุน 
ทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสด 
ทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิ ทีแ่สดง
เงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยี
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล
ดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
วิเชียร  ก่ิงมนตรี 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 
กรุงเทพมหานคร 
27 มกราคม พ.ศ. 2566 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,023,032,497 2,655,943,140 2,023,032,497 2,655,943,140

เงนิลงทุนระยะสัน้ 6 5,344,000,000 3,483,000,000 5,344,000,000 3,483,000,000

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สทุธิ 7 2,200,227,373 2,617,502,108 2,200,227,373 2,617,502,108

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 9 671,860,836 717,823,866 671,860,836 717,823,866

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังานทีถ่งึก าหนดรบัช าระ

ภายในหนึ่งปี 10 34,767,215 54,958,494 34,767,215 54,958,494

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8,762,046 9,913,992 8,762,046 9,913,992

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 10,282,649,967 9,539,141,600 10,282,649,967 9,539,141,600

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 11 18,985,973 - 18,985,973 -

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 10 18,439,529 41,490,171 18,439,529 41,490,171

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 5 1,603,139,264 1,485,400,982 1,603,139,264 1,485,400,982

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12 1,929,613,197 1,885,457,013 54,044,189 54,044,189

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 12 28,770,487 23,446,570 3,132,500 3,132,500

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 13 8,574,321,445 9,076,819,631 8,574,321,445 9,076,819,631

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 937,625,800 988,701,728 937,625,800 988,701,728

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ สทุธิ 16,207,277 16,197,777 16,207,277 16,197,777

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13,127,102,972 13,517,513,872 11,225,895,977 11,665,786,978

รวมสินทรพัย ์ 23,409,752,939 23,056,655,472 21,508,545,944 21,204,928,578

กรรมการ    ___________________________________  กรรมการ    ___________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

  (นายโคอจิ ิ นางาโนะ)            (นายอภชิาต ลี้อสิสระนุกลู)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอืน่ 449,807,535 558,504,822 449,807,535 558,504,822

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 416,688,144 495,951,982 416,688,144 495,951,982

เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัอืน่ 166,471,436 248,353,113 166,471,436 248,353,113

เจา้หนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 167,331,822 173,557,965 167,331,822 173,557,965

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 5 916,416 780,983 916,416 780,983

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 82,073,327 177,386,425 82,073,327 177,386,425

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 14 448,810,893 410,699,808 448,810,893 410,699,808

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,732,099,573 2,065,235,098 1,732,099,573 2,065,235,098

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 595,663,590 555,038,867 215,422,191 184,693,488

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 439,406,949 409,603,994 439,406,949 409,603,994

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,035,070,539 964,642,861 654,829,140 594,297,482

รวมหน้ีสิน 2,767,170,112 3,029,877,959 2,386,928,713 2,659,532,580

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้  

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั 76,625,000 หุน้

   มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 5 บาท 383,125,000 383,125,000 383,125,000 383,125,000

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

- ส ารองตามกฎหมาย 38,312,500 38,312,500 38,312,500 38,312,500

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 18,653,271,314 18,124,222,521 17,009,718,590 16,527,687,983

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 1,063,624,013 976,867,492 1,186,211,141 1,092,020,515

รวมส่วนของเจา้ของ 20,642,582,827 20,026,777,513 19,121,617,231 18,545,395,998

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 23,409,752,939 23,056,655,472 21,508,545,944 21,204,928,578

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,602,037,736 3,511,793,541 3,602,037,736 3,511,793,541

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (2,990,586,464) (2,844,476,291) (2,990,586,464) (2,844,476,291)

ก าไรขัน้ต้น 611,451,272 667,317,250 611,451,272 667,317,250

รายไดอ้ื่น

- เงนิปันผลรบั - - 48,433,334 -

- ดอกเบี้ยรบั 12,109,229 4,349,759 12,109,229 4,349,759

- อื่นๆ                                        32,013,379 18,364,719 32,013,379 18,364,719

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 655,573,880 690,031,728 704,007,214 690,031,728

ค่าใชจ่้ายในการขาย (187,260,728) (181,023,657) (187,260,728) (181,023,657)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (86,811,435) (92,774,664) (86,811,435) (92,774,664)

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น สุทธิ (16,237,336) 4,526,415 (16,237,336) 4,526,415

รวมค่าใช้จ่าย (290,309,499) (269,271,906) (290,309,499) (269,271,906)

ก าไรจากการด าเนินงาน 365,264,381 420,759,822 413,697,715 420,759,822

ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 104,583,207 74,355,529 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 469,847,588 495,115,351 413,697,715 420,759,822

ภาษีเงนิได้ (93,595,169) (98,368,064) (82,365,194) (83,496,957)

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 376,252,419 396,747,287 331,332,521 337,262,865

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 4.91 5.18 4.32 4.40

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 376,252,419 396,747,287 331,332,521 337,262,865

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวดหลงัภาษี:

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงัก าไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุ

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (17,848,182) 15,444,814 (17,848,182) 15,444,814

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 3,569,636 (3,088,963) 3,569,636 (3,088,963)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (14,278,546) 12,355,851 (14,278,546) 12,355,851

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงัก าไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิของ

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (173,115,995) (35,630,642) - -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะจดัประเภท

รายการใหมเ่ขา้ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 34,623,199 7,126,129 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (138,492,796) (28,504,513) - -

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี (152,771,342) (16,148,662) (14,278,546) 12,355,851

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 223,481,077 380,598,625 317,053,975 349,618,716

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 10,436,321,723 9,748,184,859 10,436,321,723 9,748,184,859

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (8,673,889,524) (7,977,813,414) (8,673,889,524) (7,977,813,414)

ก าไรขัน้ต้น 1,762,432,199 1,770,371,445 1,762,432,199 1,770,371,445

รายไดอ้ื่น

- เงนิปันผลรบั 8 102,240,484 23,946,190 346,006,956 229,002,676

- ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น สุทธิ 6,194,401 14,643,150 6,194,401 14,643,150

- ดอกเบี้ยรบั 23,693,295 15,017,368 23,693,295 15,017,368

- อื่นๆ                                        80,947,296 51,103,125 80,947,296 51,103,125

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,975,507,675 1,875,081,278 2,219,274,147 2,080,137,764

ค่าใชจ่้ายในการขาย (551,917,772) (498,758,492) (551,917,772) (498,758,492)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (270,511,915) (263,165,895) (270,511,915) (263,165,895)

รวมค่าใช้จ่าย (822,429,687) (761,924,387) (822,429,687) (761,924,387)

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,153,077,988 1,113,156,891 1,396,844,460 1,318,213,377

ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 12 302,539,204 187,002,839 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,455,617,192 1,300,159,730 1,396,844,460 1,318,213,377

ภาษีเงนิได้ 15 (275,257,599) (252,779,518) (263,503,053) (256,390,247)

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 1,180,359,593 1,047,380,212 1,133,341,407 1,061,823,130

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 15.40 13.67 14.79 13.86

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

บาท บาท บาท บาท

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 1,180,359,593 1,047,380,212 1,133,341,407 1,061,823,130

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวดหลงัภาษี:

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงัก าไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

ก าไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารทนุ

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 117,738,283 126,029,445 117,738,283 126,029,445

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (23,547,657) (25,205,889) (23,547,657) (25,205,889)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 94,190,626 100,823,556 94,190,626 100,823,556

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปยงัก าไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิของ

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (9,292,631) 119,233,067 - -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะจดัประเภท

รายการใหมเ่ขา้ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 1,858,526 (23,846,613) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (7,434,105) 95,386,454 - -

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี 86,756,521 196,210,010 94,190,626 100,823,556

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 1,267,116,114 1,243,590,222 1,227,532,033 1,162,646,686

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

ข้อมลูทางการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)     

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูค่า ผลต่างจาก

เงินลงทนุใน การแปลงค่า การวดัมลูค่าใหม่ รวม

ตราสารทนุ ข้อมลูทางการเงิน ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอ่ืน

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ผา่นก าไรขาดทนุ ของบริษทัร่วม ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เบด็เสรจ็อ่ืน และการร่วมค้า หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 1,047,380,212 100,823,556 95,386,454 - 196,210,010 1,243,590,222

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 383,125,000 504,250,000 38,312,500 17,650,798,904 1,069,996,760 (103,638,827) (2,910,462) 963,447,471 19,539,933,875

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 1,180,359,593 94,190,626 (7,434,105) - 86,756,521 1,267,116,114

เงนิปันผลจ่าย 16 - - - (651,310,800) - - - - (651,310,800)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 383,125,000 504,250,000 38,312,500 18,653,271,314 1,182,286,488 (122,587,128) 3,924,653 1,063,624,013 20,642,582,827

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ก าไรสะสม

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูค่า

เงินลงทนุใน การวดัมลูค่าใหม่ รวม

ตราสารทนุ ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบอ่ืน

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ยงัไม่ได้ ผา่นก าไรขาดทนุ ผลประโยชน์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร เบด็เสรจ็อ่ืน หลงัออกจากงาน เจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 1,061,823,130 100,823,556 - 100,823,556 1,162,646,686

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 383,125,000 504,250,000 38,312,500 16,125,247,975 1,069,996,760 (2,910,462) 1,067,086,298 18,118,021,773

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 1,133,341,407 94,190,626 - 94,190,626 1,227,532,033

เงนิปันผลจ่าย 16 - - - (651,310,800) - - - (651,310,800)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 383,125,000 504,250,000 38,312,500 17,009,718,590 1,182,286,488 3,924,653 1,186,211,141 19,121,617,231

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด 1,455,617,192 1,300,159,730 1,396,844,460 1,318,213,377

รายการปรบัปรุงก าไรกอ่นภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน

- คา่เสือ่มราคา 13 965,552,602 963,544,114 965,552,602 963,544,114

- คา่ตดัจ าหน่าย 202,399,955 210,802,049 202,399,955 210,802,049

- ดอกเบี้ยรบั (23,693,295) (15,017,368) (23,693,295) (15,017,368)

- สว่นแบ่งผลก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 12 (302,539,204) (187,002,839) - -

- เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 8 (102,240,484) (23,946,190) (102,240,484) (23,946,190)

- เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8, 12 - - (243,766,472) (205,056,486)

- ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,372,813) (1,394,451) (1,372,813) (1,394,451)

- (ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมลูคา่อนุพนัธท์างการเงนิ 135,433 (485) 135,433 (485)

- คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพและลา้สมยั (94,364) 815,276 (94,364) 815,276

- กลบัรายการคา่เผือ่มลูคา่สทุธขิองสนิคา้คงเหลอื

ทีจ่ะไดร้บัต ่ากว่าราคาทุน (16,900,000) - (16,900,000) -

- ประมาณการหนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,329,890 32,030,799 32,329,890 32,030,799

- ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 3,080,395 (104,262) 3,080,395 (104,262)

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์

และหนี้สนิด าเนนิงาน 2,212,275,307 2,279,886,373 2,212,275,307 2,279,886,373

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 340,223,863 211,924,753 340,223,863 211,924,753

- สนิคา้คงเหลอื 145,258,048 (306,510,637) 145,258,048 (306,510,637)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 1,151,946 (881,140) 1,151,946 (881,140)

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (9,500) 6,451,574 (9,500) 6,451,574

- เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอืน่ (108,697,287) 18,311,337 (108,697,287) 18,311,337

- เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (79,263,838) (111,332,196) (79,263,838) (111,332,196)

- เจา้หนี้อืน่ - บรษิทัอืน่ (50,201,292) 793,537 (50,201,292) 793,537

- เจา้หนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (6,372,403) (73,271,785) (6,372,403) (73,271,785)

- คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,111,085 35,656,981 38,111,085 35,656,981

- จ่ายคา่ตอบแทนพนกังานหลงัออกจากงาน (2,526,935) (5,954,738) (2,526,935) (5,954,738)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนนิงาน 2,489,948,994 2,055,074,059 2,489,948,994 2,055,074,059

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)                                                                                      

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดไดม้าจากการด าเนนิงาน 2,489,948,994 2,055,074,059 2,489,948,994 2,055,074,059

- รบัดอกเบี้ย 7,105,200 5,991,551 7,105,200 5,991,551

- จ่ายภาษเีงนิได้ (351,635,103) (314,220,341) (351,635,103) (314,220,341)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,145,419,091 1,746,845,269 2,145,419,091 1,746,845,269

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูคา่ดว้ย (18,985,973) - (18,985,973) -

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 10 (3,760,482) (93,789,493) (3,760,482) (93,789,493)

เงนิสดจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน 10 47,002,403 43,776,860 47,002,403 43,776,860

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (490,239,117) (650,044,154) (490,239,117) (650,044,154)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1,467,365 1,580,900 1,467,365 1,580,900

ดอกเบี้ยรบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ 11,338,313 8,145,685 11,338,313 8,145,685

เงนิปันผลรบั

- เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 8 102,240,484 23,946,190 102,240,484 23,946,190

- เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8, 12 243,766,472 205,056,486 243,766,472 205,056,486

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (155,768,004) (167,731,973) (155,768,004) (167,731,973)

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ 6 7,436,000,000 5,127,000,000 7,436,000,000 5,127,000,000

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิลงทุนระยะสัน้ 6 (9,297,000,000) (6,200,000,000) (9,297,000,000) (6,200,000,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (2,123,938,539) (1,702,059,499) (2,123,938,539) (1,702,059,499)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิปันผลจ่าย 16 (651,310,800) (421,436,950) (651,310,800) (421,436,950)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (651,310,800) (421,436,950) (651,310,800) (421,436,950)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (629,830,248) (376,651,180) (629,830,248) (376,651,180)

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

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (3,080,395) 104,262 (3,080,395) 104,262

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,023,032,497 2,286,783,492 2,023,032,497 2,286,783,492

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลอืของหนี้สนิทีเ่กดิจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 53,201,939 114,324,828 53,201,939 114,324,828

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 

ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

12 

 
1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสยีและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ี
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มูลทางการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จาก
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั 
ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทั 
 

3 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ไดพ้จิารณาผลประกอบการของบรษิทัตามกลุ่มของผลติภณัฑ์และที่ตัง้ภูมศิาสตร์จากขอ้มูลในลกัษณะเดยีวกนักบัทีน่ าเสนอในขอ้มูล
ทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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รายได้จากการขายและการให้บริการตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 
บรษิทัด าเนินกจิการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายหลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ แม่พมิพ ์และการออกแบบผลติภณัฑ์ ในระหว่างงวด
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม บรษิทัมรีายไดต้ามกลุ่มผลติภณัฑด์งันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์  10,356,044,513 9,669,576,348 
แม่พมิพแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ์ 80,277,210 78,608,511 
 10,436,321,723 9,748,184,859 
 
รายได้จากการขายและการให้บริการตามท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร ์
 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม บรษิทัมรีายไดต้ามทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรด์งันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   
ในประเทศ 6,853,521,371 5,866,512,450 
ต่างประเทศ 3,582,800,352 3,881,672,409 
 10,436,321,723 9,748,184,859 
 
ลูกค้ารายใหญ ่
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึง่มรีายการกบับรษิทัเป็นสดัส่วนเท่ากบั
หรอืมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั เป็นจ านวน 3 กลุ่มกจิการดงันี้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3 กลุ่มกจิการ) 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   
กลุ่มที ่1 4,165 3,527 
กลุ่มที ่2 2,418 2,839 
กลุ่มที ่3 1,331 1,141 
 7,914 7,507 
 
กลุ่มกจิการ หมายถงึ ลูกคา้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที่มูลค่ายุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

         
สินทรพัย ์         

 สินทรพัย์ทางการเงินท่ีวดั 
    มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
    ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น         
       เงนิลงทุนในตราสารทุน 113,421,209 65,276,231 - - 1,489,718,055 1,420,124,751 1,603,139,264 1,485,400,982 

รวมสินทรพัย ์ 113,421,209 65,276,231 - - 1,489,718,055 1,420,124,751 1,603,139,264 1,485,400,982 

         
หน้ีสิน         

 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า 
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
    ก าไรขาดทุน         

    ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้          

       - สญัญาแลกเปลีย่น         
          เงนิตราต่างประเทศ - - 916,416 780,983 - - 916,416 780,983 

รวมหน้ีสิน - - 916,416 780,983 - - 916,416 780,983 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 1 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 1 ค านวณจากราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัย ์
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทีก่ าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซื้อขายคล่อง 
ผลกระทบของการคดิลดราคาส าหรบัตราสารอนุพนัธซ์ึง่มมีลูค่ายุตธิรรมในระดบั 2 ไม่มสีาระส าคญั 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
บรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาดโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งมาจากขอ้มูล
ทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดใ้นตลาด (ขอ้มลูระดบัที ่3) โดยผูบ้รหิารไดท้ าการปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นความเสีย่งและลกัษณะของตราสารทุน 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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การเปลีย่นแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 

  
ท่ีไม่อยู่ในความต้องการ

ของตลาด 

  พ.ศ. 2565 

  บาท 

   
ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว)  1,420,124,751 
ลงทุนเพิม่ระหว่างงวด  - 
ผลกระทบจากการค านวณเงนิกูย้มืตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  - 
ก าไรทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  69,593,304 
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  1,489,718,055 
 
ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
การประชุมระหว่างผู้อ านวยการสายการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท างานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกับ
กระบวนการประเมนิและผลลพัธ์จะจดัขึน้อย่างน้อยทุกไตรมาส 
 
ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่มีสาระส าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ 3 คอืปัจจยัการขาดสภาพคล่อง (Discount for Lack of 
Marketability : DLOM) ประมาณโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการประเมินมูลค่า (International Valuation Standards) โดยบริษัทได้ใช ้
ค่ากลางของช่วงขอ้มลูดงักล่าว 
 

6 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบด้วยเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ าที่มกี าหนดระยะเวลาครบก าหนดเกิน 3 เดอืน  
แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้ในระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 บาท 
  

ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 3,483,000,000 
ลงทุนเพิม่ระหว่างงวด 9,297,000,000 
ไถ่ถอนระหว่างงวด (7,436,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,344,000,000 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนระยะสัน้มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.63 ถึงร้อยละ 1.05 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 0.25  
ถงึรอ้ยละ 0.45 ต่อปี) 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 
รายละเอยีดของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 บาท บาท 

   
ลูกหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 2,010,235,116 2,263,419,871 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (20,446,001) (20,446,001) 
ลูกหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น สุทธ ิ 1,989,789,115 2,242,973,870 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 150,230,300 232,530,954 
ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 5,350,760 9,978,976 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 19,902,831 62,659,796 
รายไดค้า้งรบั สุทธ ิ 14,800,569 7,833,957 
ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งรบั 12,634,489 43,281,726 
ลูกหนี้อื่นๆ 7,519,309 18,242,829 
 2,200,227,373 2,617,502,108 
 
ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ลูกหน้ีการค้า - บริษทัอ่ืน ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,942,574,650 2,227,404,315 146,058,828 230,956,211 
เกนิก าหนดช าระ     
   - น้อยกว่า 3 เดอืน 46,980,601 15,110,907 4,171,472 1,574,743 
   - 3 - 6 เดอืน 230,425 - - - 
   - 6 - 12 เดอืน 3,439 458,648 - - 
   - เกนิกว่า 1 ปี 20,446,001 20,446,001 - - 
 2,010,235,116 2,263,419,871 150,230,300 232,530,954 
 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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8 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิัทมรีายการค้าทีม่สีาระส าคญักบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศญี่ปุ่ น โดยถอืหุ้นในบรษิัท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.66 และกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลซึ่งเป็นผู้บรหิารของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.57  
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ ประกอบดว้ยบรษิทั สแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ จ ากดั และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
รายได้จากการขาย   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ  341,846,919 441,449,721 
บรษิทัทีผู่บ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 82,199,503 87,492,856 
บรษิทัร่วม 164,993,348 154,624,439 
การร่วมคา้ 364,927,895 265,452,967 
 953,967,665 949,019,983 
   
รายได้อ่ืน   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 1,125,281 1,068,783 
บรษิทัร่วม 61,662 7,842 
การร่วมคา้ 316,943 24,600 
 1,503,886 1,101,225 
   
รายได้เงินปันผล   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 102,240,484 23,946,190 
บรษิทัร่วม 243,766,472 205,056,486 
 346,006,956 229,002,676 
   
รายได้ค่าสิทธิ   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ - 937,930 
การร่วมคา้ 294,838 247,695 
 294,838 1,185,625 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ซ้ือสินค้าและบริการ   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 2,473,055,256 2,448,827,200 
บรษิทัทีผู่บ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 336,978,280 344,071,450 
บรษิทัร่วม 30,487,520 30,567,004 
 2,840,521,056 2,823,465,654 
   
ค่าสิทธิ   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 234,978,603 218,268,632 
   
ค่าออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 22,170,135 36,506,266 
บรษิทัทีผู่บ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 8,467 138,365 
บรษิทัร่วม 50,759 3,863 
 22,229,361 36,648,494 
   
ค่าวิชาการด้านเทคนิค 
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 1,609,787 

 
- 

   
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 7,561,086 - 
   
ค่านายหน้า   
กลุ่มสแตนเลย ์อเีลก็ทรคิ 115,917,462 100,256,331 
   
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 31,401,591 36,002,948 
 
 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

 บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  47,571,237 101,213,025 
บรษิทัทีผู่บ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 43,225,432 32,017,423 
บรษิทัร่วม 21,611,053 38,247,953 
การร่วมคา้ 37,822,578 61,052,553 
 150,230,300 232,530,954 
   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  5,350,760 9,978,976 
   
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ  363,631,903 433,498,541 
บรษิทัทีผู่บ้รหิารและกรรมการของบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั 44,093,680 54,252,284 
บรษิทัร่วม 8,962,561 8,201,157 
 416,688,144 495,951,982 
   
เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   
กลุ่มสแตนเลย์ อเีลก็ทรคิ 167,331,822 173,557,965 
 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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9 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 บาท บาท 
   
วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ 237,499,600 284,915,647 
งานระหว่างท า 242,570,511 292,594,890 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 122,462,240 100,697,506 
สนิคา้ระหว่างทาง 72,854,305 60,136,007 
 675,386,656 738,344,050 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั   
     - งานระหว่างท า - (16,900,000) 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและล้าสมยั   
 - วตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ (2,763,687) (3,022,421) 
 - งานระหว่างท า (641,301) (243,935) 
 - สนิคา้ส าเรจ็รปู (120,832) (353,828) 
สนิคา้คงเหลอื สุทธ ิ 671,860,836 717,823,866 
 

10 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานในระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 

 บาท 

  
ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว)  96,448,665 
ใหกู้้ยมืเพิม่ขึน้ 3,760,482 
รบัช าระคนืระหว่างงวด (47,002,403) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 53,206,744 
 
เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงานมอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.99 - 1.00 ต่อปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2565 : รอ้ยละ 0.99 - 1.00 ต่อปี) โดยมกี าหนด
จ่ายช าระคนืระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 3 ปี (31 มนีาคม พ.ศ. 2565 : 1 เดอืน ถงึ 3 ปี) 
 
 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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เงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

 บาท บาท 

   
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 34,767,215 54,958,494 
ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 18,439,529 41,490,171 
 53,206,744 96,448,665 
 
บรษิทัไม่มยีอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่พนักงานส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 

11 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ค านวณโดยใชว้ธิคีดิ
ลดกระแสเงนิสดซึง่ใชอ้ตัราคดิลด มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

     
สนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 18,985,973 - 19,235,297 - 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตัดจ าหน่าย คือ พนัธบัตรรฐับาล จ านวน 20,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
1,000 บาท รวมทัง้สิ้นมูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1 ต่อปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที่ 17 มถิุนายน พ.ศ. 2570 
การประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณมาจากวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ใชอ้ตัราคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาด และจดัเป็นมลูค่ายุตธิรรมในระดบัที ่2 
 
ณ วนัที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทน าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย คอื พนัธบัตรรฐับาล ที่กล่าว
ขา้งตน้ เป็นหลกัประกนัส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 
ก) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  

สรปุได้ดงัน้ี 
 

    ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 

   สดัส่วน 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

   เงินลงทุน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ช่ือ ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

        
บริษทัร่วม         
Vietnam Stanley Electric  ผลติชิน้ส่วน 8.30 ลา้นดอลลาร์      
   Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 20 1,929,613,197 1,885,457,013 54,044,189 54,044,189 

        
การร่วมค้า        
Lao Stanley  ผลติชิน้ส่วน 0.25  ลา้นดอลลาร์      
   Company Limited    ส่องสว่างยานยนต์ สหรฐัฯ 50 28,770,487 23,446,570 3,132,500 3,132,500 
    1,958,383,684 1,908,903,583 57,176,689 57,176,689 

 
ข) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้าส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 มีดงัน้ี 
 

   ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 

   บาท บาท 

     
ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้)   1,908,903,583 57,176,689 
ส่วนแบ่งผลก าไร   302,539,204 - 
เงนิปันผลรบั   (243,766,472) - 
ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ   (9,292,631) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)   1,958,383,684 57,176,689 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
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13 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สุทธิ 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 บาท 

  
ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 9,076,819,631 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด  463,148,968 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ สุทธ ิ (94,552) 
หกั  ค่าเสื่อมราคา (965,552,602) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 8,574,321,445 
 
รายการสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ระหว่างงวดส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระผูกพนัส าหรบัรายจ่ายลงทุนในอนาคตทีย่งัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิจ านวน 261 ลา้นบาท 
(31 มนีาคม พ.ศ. 2565 : จ านวน 90 ลา้นบาท) 
 

14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 บาท บาท 

   
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานคา้งจ่าย 210,082,606 232,636,026 
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 34,383,464 36,997,532 
ส่วนลดการคา้คา้งจ่าย 134,629,263 64,298,000 
ส ารองค่าประกนัสนิคา้ 37,870,437 43,390,718 
อื่น ๆ 31,845,123 33,377,532 
 448,810,893 410,699,808 
 



บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

24 

 
15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 256,322,005 234,825,989 256,322,005 234,825,989 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18,935,594 17,953,529 7,181,048 21,564,258 
 275,257,599 252,779,518 263,503,053 256,390,247 
 

16 เงินปันผลจ่าย 
 
ตามมติที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ในอตัรา 8.50 บาทต่อหุ้น 
ส าหรบัหุ้นจ านวน 76,625,000 หุ้น เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้นจ านวน 651,312,500 บาท โดยมหุีน้จ านวน 200 หุน้ ซึ่งไม่มสีทิธไิดร้บั
เงนิปันผลรวมเป็นเงนิ 1,700 บาท เนื่องจากการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบวธิีการปฏิบตัิในการรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลจ านวน 651,310,800 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

17 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทไม่มภีาระผูกพนัและหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทัง้สญัญาต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัจากปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาระผูกพันส าหรบัรายจ่ายลงทุนตามที่กล่าว 
ไวใ้นหมายเหตุ 13 
 

18 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ของบรษิทัเมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 


