
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐา
นการบญัชี ฉบบัท่ี  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั  เร่ือง 
การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ 

การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 
การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉ
บบัท่ี  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 20.3.1 

เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี  ถึงปี 9 
โดยท่ีในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัฯช าระ                                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี  ถึงปี  เป็นจ านวนทั้งส้ิน 7  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 
ใหก้บักรมสรรพากร 
ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามค าพิพากษาดงักล่าวพร้อมกบัหน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้อาจเ
กิดข้ึนจากการประเมินส าหรับปี 4 จนถึงปี 9 ดว้ยเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 992 ลา้นบาท                                   
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาสปัจจุบนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข                                         
ต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ณรงค ์พนัตาวงษ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  

 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 25 กรกฎาคม 60 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,508,290          19,685,363          11,101,717          12,184,018             

เงินลงทุนชัว่คราว 155,406               431,366               -                            -                              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 10,103,837          10,696,537          9,413,181            8,982,016               

สินคา้คงเหลือ 5 7,721,063            7,296,776            4,430,586            4,448,579               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 775,882               818,347               190,265               132,146                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 35,264,478          38,928,389          25,135,749          25,746,759             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 46,315                  54,730                  -                            -                              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 525,065               -                            -                            -                              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                            10,677,635          11,573,121             

เงินจ่ายล่วงหน้าซ้ือท่ีดิน 208,443               -                            -                            -                              

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 213,289               211,356               -                            -                              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 6,534,846            5,965,729            3,697,347            3,452,700               

คา่ความนิยมในการรวมกิจการ 11 684,360               306,758               -                            -                              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 578,298               487,017               1,861                    2,724                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 245,892               299,128               -                            -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 45,854                  66,158                  1,292                    1,319                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,082,362            7,390,876            14,378,135          15,029,864             

รวมสินทรัพย์ 44,346,840          46,319,265          39,513,884          40,776,623             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559  30 มิถุนายน 2560  31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 115,543               321,099               -                            -                              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 10,728,122          11,249,106          8,244,466            8,107,850               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 66,313                  77,131                  -                            434                         

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 16 11,568                  94,183                  -                            -                              

หน้ีสินและประมาณการคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
   จากการถูกประเมินภาษี 20.3.1 1,091,903            100,000               1,091,903            100,000                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 373,055               560,554               30,620                  131,829                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,386,504          12,402,073          9,366,989            8,340,113               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 101,076               82,417                  -                            -                              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 1,292,845            1,458,713            267,956               259,426                  

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 16 484,894               473,816               265,867               265,109                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,443                    11,156                  1,100                    1,146                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,884,258            2,026,102            534,923               525,681                  

รวมหนีสิ้น 14,270,762          14,428,175          9,901,912            8,865,794               

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,259,000            1,259,000            1,259,000            1,259,000               

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,247,382            1,247,382            1,247,382            1,247,382               

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,491,912            1,491,912            1,491,912            1,491,912               

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8 (1,004,027)           -                            -                            -                              

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 125,900               125,900               125,900               125,900                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,312,799          30,705,032          26,746,778          29,045,635             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,097,888)           (1,679,136)           -                            -                              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 30,076,078          31,891,090          29,611,972          31,910,829             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 30,076,078          31,891,090          29,611,972          31,910,829             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 44,346,840          46,319,265          39,513,884          40,776,623             

-                            -                            -                            -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 12,296,204          11,272,742          9,116,111            8,151,080            

รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 44,085                 43,305                 37,772                 38,292                 

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,261                   31,107                 -                           55,507                 

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 474,488               -                           -                           -                           

   อ่ืน ๆ 126,859               100,783               79,837                 43,795                 

รวมรายได้ 12,946,897          11,447,937          9,233,720            8,288,674            

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 9,173,426            8,202,818            6,664,737            5,882,733            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 607,815               773,821               313,651               345,396               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 417,594               415,328               226,916               210,592               

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 655,885               659,152               667,762               691,924               

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 59,075                 -                           -                           -                           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           -                           12,899                 -                           

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 107,601               23,525                 (1,535)                  400                      

รวมค่าใช้จ่าย 11,021,396          10,074,644          7,884,430            7,131,045            

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
   และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,925,501            1,373,293            1,349,290            1,157,629            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (5,594)                  -                           -                           -                           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,919,907            1,373,293            1,349,290            1,157,629            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,096)                  (12,184)                -                           -                           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,918,811            1,361,109            1,349,290            1,157,629            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 18 (84,289)                (32,441)                (2,823)                  (10,350)                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี 20.3.1 (991,903)              -                           (991,903)              -                           

ก าไรส าหรับงวด 842,619               1,328,668            354,564               1,147,279            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 778,065               (129,071)              -                           -                           

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 53,492                 -                           -                           -                           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
  จากภาษีเงินได้ 831,557               (129,071)              -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ -                           (22,582)                -                           -                           

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 7,839                   -                           -                           -                           

ผลกระทบจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 158,801               -                           -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 166,640               (22,582)                -                           -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 998,197               (151,653)              -                           -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,840,816            1,177,015            354,564               1,147,279            

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 842,619               1,328,668            354,564               1,147,279            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,840,816            1,177,015            354,564               1,147,279            

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.68                     1.07                     0.28                     0.92                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 24,423,445          22,475,531          17,801,753          16,177,526          

รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 92,398                 104,650               77,948                 92,074                 

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 30,277                 70,002                 -                           65,167                 

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 474,488               -                           -                           -                           

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           384,472               -                           

   อ่ืน ๆ 202,433               227,974               113,095               117,961               

รวมรายได้ 25,223,041          22,878,157          18,377,268          16,452,728          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 18,082,438          16,449,454          12,957,252          11,726,068          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,389,941            1,514,275            650,242               667,108               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 848,711               848,252               448,368               422,817               

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 1,283,683            1,328,138            1,287,591            1,299,505            

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 59,075                 -                           -                           -                           

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.2 -                           -                           479,911               -                           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           -                           75,560                 -                           

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 134,687               48,730                 1,491                   1,679                   

รวมค่าใช้จ่าย 21,798,535          20,188,849          15,900,415          14,117,177          

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
   และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,424,506            2,689,308            2,476,853            2,335,551            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 (5,594)                  -                           -                           -                           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,418,912            2,689,308            2,476,853            2,335,551            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,901)                (20,718)                -                           -                           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,408,011            2,668,590            2,476,853            2,335,551            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 18 (224,997)              (90,327)                (41,662)                (10,350)                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี 20.3.1 (991,903)              -                           (991,903)              -                           

ก าไรส าหรับงวด 2,191,111            2,578,263            1,443,288            2,325,201            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 519,917               (269,384)              -                           -                           

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 53,492                 -                           -                           -                           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 573,409               (269,384)              -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ -                           (88,262)                -                           -                           

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 7,839                   -                           -                           -                           

ผลกระทบจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 158,801               -                           -                           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ 166,640               (88,262)                -                           -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด 740,049               (357,646)              -                           -                           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 2,931,160            2,220,617            1,443,288            2,325,201            

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,191,111            2,578,263            1,443,288            2,325,201            

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,931,160            2,220,617            1,443,288            2,325,201            

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.76                     2.07                     1.16                     1.86                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 3,408,011            2,668,590            2,476,853            2,335,551            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคา 479,639               411,864               374,744               305,983               

   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 40,085                 39,697                 863                      1,919                   

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (1,298)                  16,425                 2,698                   1,350                   

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) -117,942 32,164                 (69,609)                (7,666)                  

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 95,938                 37,627                 57,025                 29,805                 

   ตดัจ  าหน่ายค่าความนิยมในการรวมกิจการเน่ืองจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 92,027                 -                           -                           -                           

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 27,127                 49,097                 14,121                 16,856                 

   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 51,736                 25,304                 15,941                 16,567                 

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (474,488)              -                           -                           -                           

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (384,472)              -                           

   ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 59,075                 -                           -                           -                           

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           479,911               -                           

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,594                   -                           -                           -                           

   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (314)                     (8,344)                  (299)                     (5,914)                  

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (9,299)                  (65,359)                54,860                 (75,722)                

   ดอกเบ้ียรับ (92,398)                (104,650)              (77,948)                (92,074)                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,901                 20,718                 -                           -                           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 3,574,394            3,123,133            2,944,688            2,526,655            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,021,090)           286,697               (740,070)              (423,064)              

   สินคา้คงเหลือ (531,515)              (507,113)              (2,922)                  (232,268)              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (626)                     (101,492)              (22,903)                15,610                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,223)                4,784                   27                        41                        

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 578,705               231,777               272,997               701,639               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (220,631)              (92,649)                (62,027)                (69,053)                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (26,288)                (29,568)                (5,591)                  (8,991)                  

   ประมาณการหน้ีสิน (9,539)                  (21,548)                -                           -                           

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (523)                     (102)                     (46)                       29                        

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,329,664            2,893,919            2,384,153            2,510,598            

   รับดอกเบ้ีย 93,408                 101,975               78,112                 90,043                 

   จ่ายดอกเบ้ีย (14,704)                (23,635)                -                           -                           

   จ่ายภาษีเงินได้ (62,509)                (153,570)              (41,349)                (13,971)                

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,345,859            2,818,689            2,420,916            2,586,670            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัลดลง 6,192                   15,660                 -                           -                           

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 275,960               -                           -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           (467,892)              (51,007)                

เงินสดสุทธิจากเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ีจ  าหน่ายบริษทัยอ่ย (888,591)              -                           -                           -                           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           883,467               -                           

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           384,472               -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ซ้ือท่ีดิน (208,443)              -                           -                           -                           

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (743,565)              (1,013,901)           (621,519)              (537,012)              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,994                   80,201                 2,427                   18,485                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (20,538)                (3,309)                  -                           -                           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,575,991)           (921,349)              180,955               (569,534)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (22,457)                118,986               -                           -                           

จ่ายเงินปันผล (3,742,145)           (3,866,883)           (3,742,145)           (3,866,883)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (3,764,602)           (3,747,897)           (3,742,145)           (3,866,883)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (201,139)              (224,567)              -                           -                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (3,195,873)           (2,075,124)           (1,140,274)           (1,849,747)           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,800                 60,385                 57,973                 78,693                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 19,685,363          20,487,952          12,184,018          12,912,493          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 16,508,290          18,473,213          11,101,717          11,141,439          

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่ง
ส่วนเกินทุนจากการ ผลต่างจากการ ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ แปลงค่างบการเงิน จากเงินลงทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382               1,491,912               -                               125,900                  29,091,127             (1,398,557)                     -                                      (1,398,557)              30,557,764             

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,578,263               -                                      -                                      -                               2,578,263               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               (88,262)                   (269,384)                        -                                      (269,384)                 (357,646)                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,490,001               (269,384)                        -                                      (269,384)                 2,220,617               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               -                               (3,866,883)              -                                      -                                      -                               (3,866,883)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,247,382               1,491,912               -                               125,900                  27,714,245             (1,667,941)                     -                                      (1,667,941)              28,911,498             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382               1,491,912               -                               125,900                  30,705,032             (1,679,136)                     -                                      (1,679,136)              31,891,090             

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,191,111               -                                      -                                      -                               2,191,111               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               519,917                          61,331                            581,248                  581,248                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,191,111               519,917                          61,331                            581,248                  2,772,359               

ผลกระทบจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (หมายเหตุ 8) -                               -                               (1,004,027)              -                               158,801                  -                                      -                                      -                               (845,226)                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                               -                               -                               -                               (3,742,145)              -                                      -                                      -                               (3,742,145)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,247,382               1,491,912               (1,004,027)              125,900                  29,312,799             (1,159,219)                     61,331                            (1,097,888)              30,076,078             

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      27,521,365                 30,386,559                 

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,325,201                   2,325,201                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,325,201                   2,325,201                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                  -                                  -                                  (3,866,883)                  (3,866,883)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      25,979,683                 28,844,877                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      29,045,635                 31,910,829                 

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,443,288                   1,443,288                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,443,288                   1,443,288                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) -                                  -                                  -                                  (3,742,145)                  (3,742,145)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2560 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      26,746,778                 29,611,972                 

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่  มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 255 ) เร่ือง การรายงาน                    
ทางการเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ                  
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                        
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ทั้งน้ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยทางออ้มในอตัราร้อยละ 100 คือ DET SGP Pte. Ltd. ไดเ้ลิก
กิจการและช าระบญัชีแลว้ 

2. เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ  าหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดใน Delta Energy Systems (Switzerland) AG ให้แก่ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในราคารวมทั้งส้ินประมาณ 25 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 883 ลา้นบาท ปัจจุบนัการซ้ือขายบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ 
ซ่ึงขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนจ านวนประมาณ  ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไว้
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯไม่รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายเงินลงทุน
ของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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3. เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดข้ายเงินลงทุนจ านวนร้อยละ 51 ใน 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC และขายเงิน
ลงทุนทั้งหมดใน Delta Greentech (USA) Corporation และ Delta Greentech (Brazil) S/A ให้กบับริษทั                               

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าการซ้ือขายประมาณ 24.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 874   
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทั้งน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่าวไดข้ายเงินลงทุนใน Eltek, s.r.o. (“Eltek SK”) จ านวนร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าประมาณ 22 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการจ่ายช าระเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ และ
จ่ายช าระส่วนท่ีเหลือจ านวน 2.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็นเงินสด ซ่ึงก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สียจ านวนประมาณ 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 474 ลา้นบาท ไดบ้นัทึก
ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ทั้งน้ี ภายหลงัจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นใน Delta Energy Systems (Switzerland) 

AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC ลดลงเหลือร้อยละ 49 จึงบนัทึกเงินลงทุนส่วนท่ี
เหลือดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินของ Eltek, s.r.o. ณ วนัท่ี                                        
 มีนาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 (วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) ไม่แตกต่างกนัอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ซ่ึงมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของ Eltek, s.r.o. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560                                  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่าตามบญัชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40 40 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 137 137 

สินคา้คงเหลือ 222 222 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 183 183 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 278 278 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 132 2 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 87 87 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (523) (523) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (217) (217) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (26) - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 313 209 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 100  

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิ 313  

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ (หมายเหตุ ) 445  

มลูค่าการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 758  
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1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                        
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง ) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                           
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน                           
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน                                 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให ้                                   
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี                        
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 60  60   

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 3,426 2,572 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ - - 29 24 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 50 91 ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 287 377 ตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ  - 2 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ 1 - - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 2 - 2 - ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 29 - 29 - ตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 16 - - - ตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 7 - - - ตามสญัญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 60  60   

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,  443 526 432 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 1,034 1,070 142 111 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 129 136 129 136 ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 194 153 194 153 ตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 45 8 - - ตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 77 105 - - ตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 43 41 43 41 ตามสญัญา 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 60  60   

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 6,761 4,937 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ - - 53 42 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 119 159 ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม - - 592 662 ตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ  - 2 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ 1 - - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 2 - 2 - ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 29 - 29 - ตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 16 - - - ตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 7 - - - ตามสญัญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 60  60   

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,  782 886 758 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 2,163 2,052 207 194 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 260 272 260 272 ตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 361 308 361 308 ตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 92 62 - - ตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 190 203 - - ตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 88 85 88 85 ตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 60 และวนัท่ี  ธันวาคม 
9 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 4,566 4,213 

บริษทัร่วม 499 - 2 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 767 588 489 375 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,266 588 5,057 4,588 

เงนิทดรองแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 15 31 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 15 31 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 1 )     

บริษทัยอ่ย - - 18 21 

บริษทัร่วม 1 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 901 1,128 136 91 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  902 1,128 154 112 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิทดรองจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 1 )     

บริษทัยอ่ย - - 113 201 

บริษทัร่วม 29 - 31 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 229 309 211 194 

รวมเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  258 309 355 395 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 60 และ 9 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26 34 12 12 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 4 2 2 

รวม 27 38 14 14 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 63 75 23 25 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 8 3 4 

รวม 68 83 26 29 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,249 581 4,329 4,027 

คา้งช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 16 6 728 560 

   3 - 6 เดือน 1 1 - 1 

รวม 1,266 588 5,057 4,588 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,796 8,821 3,823 3,878 

คา้งช าระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 709 978 282 320 

   3 - 6 เดือน 51 123 14 6 

   6 - 12 เดือน 27 47 - - 

   เกิน 12 เดือนข้ึนไป 32 85 - - 

รวม 8,615 10,054 4,119 4,204 

รวมลูกหน้ีการคา้ 9,881 10,642 9,176 8,792 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (74) (182) (7) (4) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,807 10,460 9,169 8,788 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ ) - - 15 31 

ลูกหน้ีอ่ืน 297 237 229 163 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 297 237 244 194 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10,104 10,697 9,413 8,982 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ      
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 60 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 968 337 

บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มระหวา่งงวด 6 - 

หกั:    กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้ 

 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด (95) (36) 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด 21 - 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (105) - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (47) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  มิถุนายน 60 748 301 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 270 314 76 81 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 188 153 57 32 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 104 83 17 8 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 114 234 - - 

ลกูหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 2 ) 67 6 28 - 

อ่ืน ๆ 33 28 12 11 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 776 818 190 132 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

   ร้อยละ ร้อยละ     

Delta Energy Systems (Switzerland) AG 

(ถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ธุรกิจลงทุน จ าหน่าย วิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวิตเซอร์แลนด ์ 49 - 448 - 505 - 

Delta Greentech Electronics Industry LLC  

(ถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

การตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 49 - 21 - 20 - 

รวม     469 - 525 - 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  2559  2559 

Delta Energy Systems (Switzerland) AG (4) - 61 - 

Delta Greentech Electronics Industry LLC (1) - - - 

รวม (5) - 61 - 
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 เม่ือวนัท่ี  เมษายน  Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดข้ายเงินลงทุนจ านวนร้อยละ  ใน 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC ให้กบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ทั้งน้ี ภายหลงัจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวสัดส่วนการถือหุ้นใน Delta Energy 

Systems (Switzerland) AG และ Delta Greentech Electronics Industry LLC ลดลงเหลือร้อยละ  จึง
บนัทึกเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยบริษทัฯไดท้  าการตดัจ าหน่ายค่า
ความนิยมในการรวมกิจการคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบั Delta Energy Systems (Switzerland) AG ออกไปเป็น
จ านวนประมาณ 92 ลา้นบาท โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 ทั้งน้ีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้ในระหวา่ง
ไตรมาสปัจจุบนั ซ่ึงขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นจ านวนประมาณ 

2 ลา้นเหรียญยูโร หรือประมาณ 59 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ “ขาดทุนจากการตีราคามูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

  มิถุนายน 2560  ธนัวาคม 9 

  (ตรวจสอบแลว้) 
DET International Holding Limited 9,450 9,450 

Delta Energy Systems (Switzerland) AG  - 2,415 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  200 200 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 2,172 1,704 

รวม 11,822 13,769 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,144) (2,196) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,678 11,573 

ในระหวา่งปี บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มใน Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 

13ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 468 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนในบริษทัย่อยต่างๆ
ของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ส าหรับใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศเมียน
มาร์และเพื่อน าไปซ้ือท่ีดินส าหรับโรงงานของบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย ทั้งน้ีการเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวไม่
มีผลกระทบต่อโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 
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 เม่ือวนัท่ี  กุมภาพนัธ์ 60 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจ านวนประมาณ 11 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือ
เทียบเท่าจ านวนประมาณ 384 ลา้นบาท จาก Delta Energy Systems (Switzerland) AG (30 มิถุนายน 2559: 
ไม่มีเงินปันผลรับ)  

 ในระหวา่งปี  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทัฯคือ DET International Holding Limited ไดซ้ื้อบริษทั
ยอ่ยจ านวนหน่ึงจาก Delta Energy Systems (Switzerland) AG ซ่ึง Delta Energy Systems (Switzerland) 

AG มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวนรวมประมาณ  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
ประมาณ ,  ลา้นบาท และ ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัผลรวม
ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจจ านวนรวม
ประมาณ  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ ,  ลา้นบาท ได้รับรู้เป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในงบการเงินของ DET International Holding Limited ทั้งน้ีการซ้ือ
บริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯเน่ืองจากเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี .  ในระหวา่งไตรมาส
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดข้ายเงินลงทุนจ านวนร้อยละ  ใน Delta Energy Systems (Switzerland) AG ให้กบั
บริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ซ่ึงภายหลังจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นใน                                      
Delta Energy Systems (Switzerland) AG ลดลงเหลือร้อยละ  และเน่ืองจากกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจ
ควบคุมใน Delta Energy Systems (Switzerland) AG ท าให้ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัจ านวนรวมประมาณ  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ ,  ลา้นบาทท่ีรับรู้ในงบการเงิน
ของ DET International Holding Limited นั้นไดถู้กแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือจดัท างบการเงินรวมของบริษทัฯ 

9. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 
60 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินใหเ้ช่า 

อาคารส านกังาน
ใหเ้ช่า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 36 175 211 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (4) (4) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1 5 6 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่  มิถุนายน 60  37 176 213 
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10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 60 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 5,966 3,453 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 744 621 

จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (3) (2) 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด 278 - 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (10) - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (13) - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (476) (375) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 49 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  มิถุนายน 60 6,535 3,697 

11. ค่าความนิยมในการรวมกจิการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในการรวมกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 
60 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่  มกราคม 60 307 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (หมายเหตุ 1.2) 445 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (หมายเหตุ 7) (92) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 24 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่  มิถุนายน 60 684 
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. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 60 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  มกราคม 60 487 3 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือระหวา่งงวด 21 - 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด  - 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (5) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (40) (1) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ( ) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  มิถุนายน 60 578 2 

. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 902 1,128 154 112 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,150 6,259 5,165 5,180 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 258 309 355 395 

เจา้หน้ีอ่ืน 799 954 714 858 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,434 2,399 1,783 1,482 

เงินรับล่วงหนา้ 185 200 73 81 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,728 11,249 8,244 8,108 
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1 . หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

 มิถุนายน 
60 

 ธนัวาคม 
9 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(หมายเหตุ 2 ) 3 99 1 40 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 45 176 7 81 

ภาษีขายคา้งช าระ 107 89 - - 

อ่ืน ๆ 218 197 23 11 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 373 561 31 132 

. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 มิถุนายน 60 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่  มกราคม 60 1,459 259 

บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 39 14 

หกั: ลดลงระหวา่งงวด (26) (5) 

หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (12) - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (191) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 24 - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่  มิถุนายน 60 1,293 268 
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1 . ประมาณการหนีสิ้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การปรับ การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  

 โครงสร้างองคก์ร สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 4 510 54 568 265 265 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 1 10  22 13  31 31 

ลดลงระหวา่งงวด (1) (4) (5) (10) - - 

กลบัรายการระหวา่งงวด - (69) (10) (79) (15) (15) 

ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด - (75) (12) (87) - - 

ลดลงจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (1) (9) (3) (13) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจาก                     
อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (14) 1 (13) (15) (15) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  มถุินายน  3 447 47 497 266 266 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 4 82 8 94 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 428 46 474 265 265 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  ธันวาคม  (ตรวจสอบแล้ว) 4 510 54 568 265 265 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 3 1 8 12 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 446 39 485 266 266 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  มถุินายน  3 447 47 497 266 266 
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1 . เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 60 และ 9 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 9 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

   เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 3,742 3.00 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
   เม่ือวนัท่ี  เมษายน  3,867 3.10 

. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 60 และ 9 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 60 9 60 9 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด ( ) (39) - (10) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (3) - (3) - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (30) 13 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน ( ) (1) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจาก                                 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด  - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (69) - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงสุทธิจาก                            
การเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (5) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ( ) (5) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (84) (32) (3) (10) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 60 9 60 9 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด ( ) (66) (39) (10) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (3) - (3) - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (64) (16) - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (1) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจาก                         
การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด  - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาก                               
การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด (69) - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงสุทธิจาก                          
การเปล่ียนสถานะเงินลงทุน (5) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ( ) (7) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (225) (90) (42) (10) 
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. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 9 ท่ีน าเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ) 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั ) อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 

 2560  2560  2560  2560  2560  

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลูกคา้ภายนอก 9,259 7,947 2,598 2,685 412 489 27 152 12,296 11,273 

รวมรายได ้ 9,259 7,947 2,598 2,685 412 489 27 152 12,296 11,273 

            

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,521 1,335 193 66 16 (3) (289) (176) 1,441 1,222 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 

 

 

 

       

ดอกเบ้ียรับ      44 43 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

   5 31 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      474 - 

รายไดอ่ื้น  

 

    101 

ขาดทุนจากการตีราคามลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (59) - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  

 

   (10 ) (24) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      ( ) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  

 

   (1) (12) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 

   ,  1,361 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด  

 

   (84) (32) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี      ( ) - 

ก าไรส าหรับงวด  

 

    1,329 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มิถุนายน 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1)

 

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน )

 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั )

 อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 

 2560  2560  2560  2560  2560  

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลูกคา้ภายนอก 17,556 15,935 5,786 5,413 920 941 161 187 24,423 22,476 

รวมรายได ้ 17,556 15,935 5,786 5,413 920 941 161 187 24,423 22,476 

            

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,899 2,616 469 167 28 - (577) (448) 2,819 2,335 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

ดอกเบ้ียรับ     92 105 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

   30 70 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     474 - 

รายไดอ่ื้น 

 

    228 

ขาดทุนจากการตีราคามลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (59) - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

   (13 ) (49) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     ( ) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

 

   (11) (21) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 

   ,  2,668 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 

 

   (225) (90) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี     ( ) - 

ก าไรส าหรับงวด 

 

   2,  2,578 

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายส าหรับคอมพิวเตอร์ 
เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ 
เพาเวอร์ซพัพลายส าหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ ์DES ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์ พดัลมระบายความร้อน ตวัแปลงกระแส
ไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยี
ส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบกกัเก็บพลงังาน และ
พลงังานก าลงัสูง เป็นตน้ 

3) ส่วนงานระบบอตัโนมติั (Automation Segment) เป็นส่วนงานท่ีท าการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัส าหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร โดย
ผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัส าหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสว่างอตัโนมติัส าหรับ
อาคาร เป็นตน้ 
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. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

.1.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 
จ านวนประมาณ 44 ลา้นบาท และ 7 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 4 ลา้นบาท (  ธนัวาคม 2559: 
13 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 7 ลา้นบาท) และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนประมาณ 
453 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 28 ลา้นบาท และ 8 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 4 ลา้น
บาท (  ธนัวาคม 2559: 301 ลา้นบาท 1 ลา้นยโูรหรือประมาณ 4  ลา้นบาท และ 16 ลา้นรูปีอินเดีย 
หรือประมาณ 9 ลา้นบาท)  

.1.2 ณ วนัท่ี  มิถุนายน 2560 และ  ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี  มิถุนายน 2560 

  จ่ายช าระ 

 

สกลุเงิน 

 

จ านวนเงิน ภายใน  ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน  ปี มากกวา่  ปี 

 (ลา้น)    

รูปีอินเดีย 61 12 13 7 

ยโูร 1 35 10 - 

 รวม 47 23 7 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  จ่ายช าระ 

 

สกลุเงิน 

 

จ านวนเงิน ภายใน  ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน  ปี มากกวา่  ปี 

 (ลา้น)    

ซลอตีโปแลนด ์ 2 - 21 - 

ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ 1 19 2 - 

รูปีอินเดีย  13 10 7 

ยโูร 3 74 33 1 

 รวม 106 66 8 
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.2 ภาระค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจ
คงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี  มิถุนายน 60 ดงัต่อไปน้ี 

.2.1 หนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,342 ล้านบาท                     
(  ธนัวาคม 2559: 1,336 ลา้นบาท) (รวมหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจ านวนประมาณ 1,308 ล้านบาท (  ธันวาคม 2559: ,308 ล้านบาท) 
ส าหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี .3.1) 

.2.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 77  ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 406 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 14 ลา้นบาท (  ธันวาคม 2559: 740 ลา้น
รูปีอินเดีย หรือประมาณ 388 ลา้นบาท 0.9 ลา้นยโูร หรือประมาณ  ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 32 ลา้นบาท) 

.3 การถูกประเมินภาษี  
.3.1 ก. ในปี 2549 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 

 ถึง  เป็นจ านวนเงินประมาณ 740 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) บริษทัฯได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และ
ในระหว่างปี  คณะกรรมการฯดงักล่าวมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ปรับลดจ านวนเงินลง
เหลือประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากร และใน
ระหวา่งปี  ศาลภาษีอากรกลางก็ไดมี้ค าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบ้ียปรับลง
ร้อยละ  (กล่าวคือ เบ้ียปรับลดลงเหลือจ านวนประมาณ  ล้านบาท จากเดิมท่ี
กรมสรรพากรค านวณไวท่ี้  ลา้นบาท) ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให้            
ยกฟ้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลฎีกา  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้ยกค าฟ้องท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลฎีกาให้มีการพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากร ส่งผลให้บริษทัฯ
ตอ้งช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรจ านวน 734 ลา้นบาท 
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 ข. ในปี  บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
 ถึง  เป็นจ านวนเงินประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯ

ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี  
คณะกรรมการฯมีค าวินิจฉยัให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางใหพ้ิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี  มิถุนายน  ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบ้ียปรับ
และเงินเพิ่มลงเหลือจ านวนประมาณ  ลา้นบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้                        
ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                         
ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลฎีกา ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

ค. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
 เป็นจ านวนเงินประมาณ .  ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับ

ปี  จ  านวนประมาณ .  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยู่ในระหวา่งการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินได้                   
นิติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี  เป็นจ านวนเงินประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ีย
ปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี  จ  านวนประมาณ  
ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบันค าอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 

อยา่งไรก็ตามทั้ง 3 กรณีขา้งตน้ บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีดงักล่าว
ทั้งจ  านวนประมาณ  ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “หน้ีสิน
และประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ 
“ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

.3.2  บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได ้                         
นิติบุคคลส าหรับปี 2546 - 255  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 94 ล้านรูปีอินเดียหรือ
ประมาณ 49 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตส าหรับปี 2548 - 2558                         

เป็นจ านวนเงินประมาณ 142 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 75 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง                                                

การอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดังนั้น                              

บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี  มิถุนายน 60 และ  ธนัวาคม 9 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            

 

 มิถุนายน 
60 

31 ธนัวาคม 
2559 

 มิถุนายน 
60 

31 ธนัวาคม 
2559 

 มิถุนายน 
60 

31 ธนัวาคม 
2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ  182  155 .  35.8307 

ยโูร  11  2 .  37.7577 

เยน  70  391 .  0.3080 

โครูนาเช็ก  1  - - .  1.3912 

ซลอตีโปแลนด ์ - 4 - 1 .  8.5295 

ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ - -  - .  .  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้ตราสารอนุพนัธ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี  มิถุนายน 60 และ  ธนัวาคม 59 มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ .  - .  บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฎาคม - ตุลาคม  

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ  ลา้นยโูร .  เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร กรกฎาคม  

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ .  - .  รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ กรกฎาคม  

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ  ลา้นยโูร .  - .  เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร กรกฎาคม  

   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ .  - .  เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ
ออสเตรเลีย 

กรกฎาคม  

   เยนต่อบาท  ลา้นเยน .  - .  บาทต่อเยน กรกฎาคม - สิงหาคม  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 141 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 34.6600 - 36.0650 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 60 

   เหรียญสหรัฐฯต่อฟรังก์
สวติเซอร์แลนด ์

18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.0042 - 1.0231 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

 ต่อเหรียญสหรัฐฯ 

มกราคม 2560 

   ยโูรต่อโครนาสวเีดน 1 ลา้นยโูร 9.7063 โครนาสวเีดนต่อยโูร มกราคม 2560 

   เหรียญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.5103 ตุรกีลีร่าต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2560 

   ยโูรต่อตุรกีลีร่า 1 ลา้นยโูร 3.6095 ตุรกีลีร่าต่อยโูร มกราคม 2560 

   ซลอตีโปแลนดต่์อ                             
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

2 ลา้นซลอตีโปแลนด ์ 4.1145 - 4.1275 ซลอตีโปแลนดต่์อ  
 ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์

มกราคม 2560 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 67.7767 - 69.0400 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2560 

   ยโูรต่อฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 2 ลา้นยโูร 1.0723 - 1.07  ฟรังกส์วติเซอร์แลนดต่์อยโูร มกราคม 2560 

   ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 13 ลา้นยโูร 1.0467 - 1.0774 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2560 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7288 - 0.7480 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ
ออสเตรเลีย 

มกราคม 2560 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเรอลับราซิล 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3.3690 - 3.4746 เรอลับราซิลต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2560 

   เยนต่อบาท 110 ลา้นเยน 0.3146 - 0.3395 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2560 

2 . การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ี
มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
ใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้                                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี  เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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ณ วนัท่ี  มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบาง
รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใช้ในการ
วดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  มิถุนายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 67 - 67 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 1 ) - 3 - 3 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 6 - 6 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ ) - 99 - 99 

     

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  มิถุนายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 28 - 28 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ ) - 1 - 1 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 1 ) - 40 - 40 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั   

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตรา
ต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

2 . การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 


