
 
บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ณรงค ์พนัตาวงษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 ตุลาคม 2561 



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,403,379            17,319,878            10,134,507            11,885,686            

เงินลงทุนชั1วคราว 449,907                 215,459                 -                             -                             

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื1น 4 11,267,500            10,468,271            10,522,897            9,197,469              

สินคา้คงเหลือ 5 9,517,789              7,684,004              6,005,284              4,635,795              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น 6 1,044,428              729,869                 284,159                 159,075                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 38,683,003            36,417,481            26,946,847            25,878,025            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนั 52,341                   46,513                   -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 739,916                 592,673                 -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                             11,862,439            10,677,635            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้1ดิน -                             201,676                 -                             -                             

อสังหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุน 9 180,661                 210,034                 -                             -                             

ที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 7,408,731              7,257,987              4,467,268              4,205,593              

สิทธิในการใชที้1ดิน 11 213,176                 44,034                   -                             -                             

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 12 442,001                 449,875                 -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 13 487,753                 525,022                 1,844                     3,172                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 259,493                 226,246                 -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น 47,222                   46,085                   1,668                     1,533                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,831,294              9,600,145              16,333,219            14,887,933            

รวมสินทรัพย์ 48,514,297            46,017,626            43,280,066            40,765,958            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี2สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั4นจากสถาบนัการเงิน -                             228,666                 -                             -                             

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื1น 14 12,898,820            10,480,407            9,964,173              7,930,674              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,258                   77,353                   -                             -                             

ประมาณการหนี4 สินระยะสั4น 17 80,584                   56,929                   -                             -                             

หนี4 สินและประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 24.3.1 239,368                 617,306                 239,368                 617,306                 

หนี4 สินหมุนเวียนอื1น 15 195,352                 238,994                 53,620                   77,267                   

รวมหนี2สินหมุนเวยีน 13,469,382            11,699,655            10,257,161            8,625,247              

หนี2สินไม่หมุนเวยีน

หนี4 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 146,220                 113,269                 -                             -                             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 1,305,138              1,337,174              286,543                 271,391                 

ประมาณการหนี4 สินระยะยาว 17 407,018                 388,649                 269,471                 239,939                 

หนี4 สินไม่หมุนเวียนอื1น 9,348                     5,157                     1,242                     1,101                     

รวมหนี2สินไม่หมุนเวยีน 1,867,724              1,844,249              557,256                 512,431                 

รวมหนี2สิน 15,337,106            13,543,904            10,814,417            9,137,678              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,259,000              1,259,000              1,259,000              1,259,000              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,247,382              1,247,382              1,247,382              1,247,382              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,491,912              1,491,912              1,491,912              1,491,912              

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 125,900                 125,900                 125,900                 125,900                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,386,816            31,998,257            29,600,455            28,763,086            

องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,078,384)            (1,400,746)            -                             -                             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,169,599            32,458,678            32,465,649            31,628,280            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,592                     15,044                   -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,177,191            32,473,722            32,465,649            31,628,280            

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,514,297            46,017,626            43,280,066            40,765,958            

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ2นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 13,733,817         12,147,536         10,713,014         9,117,100           

รายไดอื้1น

   ดอกเบี4ยรับ 69,639                 50,952                 29,341                 37,775                 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 67,779                 7,710                   88,231                 7,960                   

   อื1น ๆ 97,833                 59,694                 81,163                 38,954                 

รวมรายได้ 13,969,068         12,265,892         10,911,749         9,201,789           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 10,376,215         9,047,785           7,940,075           6,686,201           

ค่าใชจ้่ายในการขาย 19 887,836               621,778               587,257               330,973               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 429,812               350,514               277,311               175,272               

ค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันา 20 523,148               737,805               507,781               760,997               

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           895                      -                           -                           

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           2,729                   -                           -                           

ค่าใชจ้่ายอื1น 87,229                 22,592                 74,437                 29,279                 

รวมค่าใช้จ่าย 12,304,240         10,784,098         9,386,861           7,982,722           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,664,828           1,481,794           1,524,888           1,219,067           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 46,828                 (2,452)                 -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,711,656           1,479,342           1,524,888           1,219,067           

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (181)                    (3,516)                 -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,711,475           1,475,826           1,524,888           1,219,067           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 21 (7,748)                 (47,925)               -                           -                           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี 24.3.1 (23,486)               (18,732)               (23,486)               (18,732)               

กาํไรสําหรับงวด 1,680,241           1,409,169           1,501,402           1,200,335           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ2นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (493,353)             (146,154)             -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 (2,713)                 (34,500)               -                           -                           

รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ

  จากภาษีเงินได้ (496,066)             (180,654)             -                           -                           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 (592)                    3,783                   -                           -                           

รายการที1จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ (592)                    3,783                   -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด (496,658)             (176,871)             -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,183,583           1,232,298           1,501,402           1,200,335           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,680,964           1,409,169           1,501,402           1,200,335           

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (723)                    -                           

1,680,241           1,409,169           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,184,307           1,232,298           1,501,402           1,200,335           

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (724)                    -                           

1,183,583           1,232,298           

กาํไรต่อหุ้น 22

กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐาน

   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.35                     1.13                     1.20                     0.96                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 39,406,081         36,570,981         29,490,211         26,918,853         

รายไดอื้1น

   ดอกเบี4ยรับ 170,100               143,350               93,087                 115,723               

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยน 116,401               37,987                 161,236               -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           424,825               -                           -                           

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           -                           384,472               

   อื1น ๆ 316,386               262,127               220,222               186,872               

รวมรายได้ 40,008,968         37,439,270         29,964,756         27,605,920         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 30,428,431         27,130,223         22,355,876         19,643,453         

ค่าใชจ้่ายในการขาย 19 2,507,820           2,011,719           1,643,096           981,215               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,243,659           1,199,225           729,003               623,640               

ค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันา 20 1,532,094           2,021,488           1,507,200           2,048,588           

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           105,063               -                           -                           

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           479,911               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยน -                           -                           -                           67,600                 

ค่าใชจ้่ายอื1น 160,337               65,252                 124,486               65,593                 

รวมค่าใช้จ่าย 35,872,341         32,532,970         26,359,661         23,910,000         

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 4,136,627           4,906,300           3,605,095           3,695,920           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 104,820               (8,046)                 -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 4,241,447           4,898,254           3,605,095           3,695,920           

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (9,587)                 (14,417)               -                           -                           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 4,231,860           4,883,837           3,605,095           3,695,920           

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 21 (86,472)               (272,922)             -                           (41,662)               

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี 24.3.1 (23,486)               (1,010,635)          (23,486)               (1,010,635)          

กาํไรสําหรับงวด 4,121,902           3,600,280           3,581,609           2,643,623           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที1เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (687,457)             373,763               -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 (7,661)                 18,992                 -                           -                           

รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ (695,118)             392,755               -                           -                           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 3,483                   -                           -                           -                           

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นจากเงินลงทุนใน

   บริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 17,442                 11,622                 -                           -                           

ผลกระทบจากการเปลี1ยนสถานะเงินลงทุน -                           158,801               -                           -                           

รายการที1จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิ

   จากภาษีเงินได้ 20,925                 170,423               -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับงวด (674,193)             563,178               -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,447,709           4,163,458           3,581,609           2,643,623           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,129,316           3,600,280           3,581,609           2,643,623           

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,414)                 -                           

4,121,902           3,600,280           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,455,161           4,163,458           3,581,609           2,643,623           

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (7,452)                 -                           

3,447,709           4,163,458           

กาํไรต่อหุ้น 22

กาํไรต่อหุน้ขั4นพื4นฐาน

   กาํไรส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.31                     2.89                     2.87                     2.12                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู้

ส่วนเกินทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น องคป์ระกอบอื1น รวม มีส่วนไดเ้สียที1

ทุนเรือนหุน้ที1ออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ที1เป็นเงินตรา จากเงินลงทุน ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ในบริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                               -                                 3,600,280                  -                                     -                                     -                                 3,600,280                  -                                 3,600,280                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                               -                                 158,801                     373,763                         30,614                           404,377                     563,178                     -                                 563,178                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                               -                                 3,759,081                  373,763                         30,614                           404,377                     4,163,458                  -                                 4,163,458                  

ผลกระทบจากการเปลี1ยนสถานะเงินลงทุน -                                 -                                 (1,004,027)               -                                 -                                 -                                     -                                     -                                 (1,004,027)                 -                                 (1,004,027)                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                               -                                 (3,742,145)                 -                                     -                                     -                                 (3,742,145)                 -                                 (3,742,145)                 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ1มขึ4น -                                 -                                 -                               -                                 -                                 -                                     -                                     -                                 -                                 490                            490                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 30 กนัยายน 2560 1,247,382                  1,491,912                  (1,004,027)               125,900                     30,721,968                (1,305,373)                     30,614                           (1,274,759)                 31,308,376                490                            31,308,866                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                  1,491,912                  (1,004,027)               125,900                     31,998,257                (1,461,410)                     60,664                           (1,400,746)                 32,458,678                15,044                       32,473,722                

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                               -                                 4,129,316                  -                                     -                                     -                                 4,129,316                  (7,414)                        4,121,902                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                               -                                 3,483                         (687,419)                        9,781                             (677,638)                    (674,155)                    (38)                             (674,193)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                               -                                 4,132,799                  (687,419)                        9,781                             (677,638)                    3,455,161                  (7,452)                        3,447,709                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                 -                                 -                               -                                 (2,744,240)                 -                                     -                                     -                                 (2,744,240)                 -                                 (2,744,240)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 30 กนัยายน 2561 1,247,382                  1,491,912                  (1,004,027)               125,900                     33,386,816                (2,148,829)                     70,445                           (2,078,384)                 33,169,599                7,592                         33,177,191                

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื1นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1น

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที1ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,643,623                   2,643,623                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,643,623                   2,643,623                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                  -                                  -                                  (3,742,145)                  (3,742,145)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 30 กันยายน 2560 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      27,947,113                 30,812,307                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      28,763,086                 31,628,280                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  3,581,609                   3,581,609                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื1นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  3,581,609                   3,581,609                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                                  -                                  -                                  (2,744,240)                  (2,744,240)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 30 กันยายน 2561 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      29,600,455                 32,465,649                 

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวันที( 30 กันยายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวันที( 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 4,231,860              4,883,837              3,605,095              3,695,920              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื1อมราคา 908,696                 743,424                 716,427                 580,150                 

   ค่าตดัจาํหน่าย 68,104                   60,635                   1,328                     1,285                     

   ค่าเผื1อหนี4สงสยัจะสูญ 5,495                     10,265                   6,752                     9,326                     

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที1จะไดรั้บ 244,652 96,158                   138,980                 21,375                   

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที1จะไดรั้บ

      จากการตดัจาํหน่ายสินคา้ที1เสียหายและลา้สมยั (104,771)               (139,524)               (55,460)                 (91,944)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ1มขึ4น 54,278                   33,568                   21,507                   21,180                   

   ประมาณการหนี4 สินเพิ1มขึ4น 68,788                   46,789                   32,441                   21,404                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (424,825)               -                             -                             

   รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (384,472)               

   ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             105,063                 -                             -                             

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             479,911                 

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (104,820)               8,046                     -                             -                             

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 35,345                   60                          32,099                   (340)                      

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1น 74                          -                             -                             -                             

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี1ยนที1ยงัไม่เกิดขึ4นจริง (141,076)               (118,303)               (187,007)               (96,464)                 

   ดอกเบี4ยรับ (170,100)               (143,350)               (93,087)                 (115,723)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี4ย 9,587                     14,417                   -                             -                             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี4 สินดาํเนินงาน 5,106,112              5,176,260              4,219,075              4,141,608              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ4น) ลดลง

   ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื1น (819,550)               (553,389)               (1,351,071)            (479,346)               

   สินคา้คงเหลือ (1,973,666)            (812,956)               (1,453,009)            (202,574)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื1น (240,115)               (355,495)               (73,060)                 (99,551)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื1น (1,137)                   (14,580)                 (135)                      25                          

หนี4 สินดาํเนินงานเพิ1มขึ4น (ลดลง)

   เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื1น 2,446,796              1,145,408              2,089,475              960,710                 

   หนี4 สินหมุนเวียนอื1น (55,328)                 (149,197)               (26,111)                 (60,518)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (45,775)                 (47,428)                 (6,355)                   (11,321)                 

   ประมาณการหนี4 สิน (7,921)                   (9,841)                   (2,427)                   -                             

   หนี4 สินไม่หมุนเวียนอื1น 4,190                     (573)                      140                        (45)                         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,413,606              4,378,209              3,396,522              4,248,988              

   รับดอกเบี4ย 159,992                 108,253                 91,449                   82,116                   

   จ่ายดอกเบี4ย (9,020)                   (18,143)                 -                             -                             

   จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี (401,424)               (712,883)               (401,424)               (712,883)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (154,865)               (4,089)                   (1,026)                   (39,710)                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,008,289              3,751,347              3,085,521              3,578,511              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหว่างกาลนี4



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวันที( 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที1มีภาระผกูพนั (เพิ1มขึ4น) ลดลง (5,828)                   5,663                     -                             -                             

เงินลงทุนชั1วคราว (เพิ1มขึ4น) ลดลง (234,448)               210,505                 -                             -                             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ1มขึ4น -                             -                             (1,184,804)            (467,892)               

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ1มขึ4น (95,237)                 -                             -                             -                             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 41,115                   -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายสุทธิเพื1อซื4อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (717,736)               -                             -                             

เงินสดสุทธิจากเงินสดคงเหลือ ณ วนัที1จาํหน่ายบริษทัยอ่ย -                             (170,855)               -                             -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             883,467                 

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             384,472                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้1ดิน -                             (202,074)               -                             -                             

ซื4อที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,325,330)            (1,187,091)            (1,010,778)            (1,010,820)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 56,402                   4,470                     577                        3,636                     

สิทธิในการใชที้1ดินเพิ1มขึ4น (4,041)                   -                             -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื1นเพิ1มขึ4น (37,877)                 (19,406)                 -                             (225)                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,605,244)            (2,076,524)            (2,195,005)            (207,362)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั4นจากสถาบนัการเงินเพิ1มขึ4น (ลดลง) (228,666)               126,758                 -                             -                             

จ่ายเงินปันผล (2,744,240)            (3,742,145)            (2,744,240)            (3,742,145)            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ1มขึ4น -                             490                        -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,972,906)            (3,614,897)            (2,744,240)            (3,742,145)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (455,313)               (325,822)               -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอัตราแลกเปลี(ยน (1,025,174)            (2,265,896)            (1,853,724)            (370,996)               

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี1ยนที1มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,675                 114,992                 102,545                 159,191                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (916,499)               (2,150,904)            (1,751,179)            (211,805)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 17,319,878           19,685,363           11,885,686           12,184,018           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 16,403,379           17,534,459           10,134,507           11,972,213           

-                             -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ(มเติม

รายการที1ไม่ใช่เงินสด

   หกักลบหนี4 สินภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษีกบัภาษีซื4อรอเรียกคืน -                             28,938 -                             28,938

   โอนเปลี1ยนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชที้1ดินเป็นสิทธิในการใชที้1ดิน 170,716                 -                             -                             -                             

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื1อการลงทุนเป็นที1ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,116                   -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินระหว่างกาลนี4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการใน                          
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 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 2560  ทั้งน้ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

1.2.1 บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยทางอ้อมในอัตราร้อยละ 100 คือ Delta Greentech International 
Holding Limited และ DET Video Technology Limited ไดเ้ลิกกิจการและช าระบญัชีแลว้ 

1.2.2 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดซ้ื้อเงินลงทุนใน Eltek s.r.o. จ านวน                        
ร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าประมาณ 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษทัฯได้รวมงบการเงินของ Eltek 
s.r.o. ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย เช่ือว่า
รายการซ้ือ กิจการ Eltek s.r.o โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V. ถือ เป็ นการรวมธุรกิ จ 
เน่ืองจากสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมานั้นประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ และ Delta Greentech 
(Netherlands) B.V. มีอ านาจในการควบคุม Eltek s.r.o ตามค านิยามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย ตอ้งประมาณการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกิน
กวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ Eltek s.r.o และตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือเพื่อ
สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ 

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน (4 เมษายน 2560) ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
มูลค่ายติุธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี* 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40 40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 137 137 
สินคา้คงเหลือ 222 222 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 183 183 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 534 278 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 132 2 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54 87 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (523) (523) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (217) (217) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (26) - 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 536 209 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 100  
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพยสุ์ทธิ 536  
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ 222  

มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 758  

*   ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ี                                 
31 มีนาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560 (วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) ไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นสาระส าคญั จึงถือว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนมีมูลค่าเท่ากบั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Eltek s.r.o. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  

ทั้ งน้ี ภายในช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา จึงไดท้  าการปรับยอ้นหลงั                           
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงินรวมเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35) 

ค่าความนิยมในการรวมกิจการ (หมายเหตุ 12) 35 

รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เน่ืองจาก Delta Greentech (Netherlands) B.V. เร่ิมมีอ านาจควบคุม Eltek s.r.o. ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 
2560 

1.2.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 มีมติให้ด าเนินการจดัตั้ ง Delta Energy 
Systems (UK) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศสกอตแลนด์ โดยมีทุนจดทะเบียน
จ านวน 700,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ซ่ึงถือหุ้นโดย Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในอตัรา
ร้อยละ 100 ทั้งน้ี ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสปัจจุบนั 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับ                         
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซ่ึง
รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 3,958 3,110 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 37 33 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 27 57 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 20) - - 309 337 ตามสญัญา 
ค่าจดัจ าหน่ายจ่าย - - 16 29 ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 89 364 13 2 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 2 1 - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 9 1 9 1 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 20) 31 33 31 33 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ - 14 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ - 8 - - ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 1,751 1,070 761 471 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 1,057 1,130 136 116 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 127 128 127 128 ตามสญัญา 
ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 19) 226 - 226 - ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย  - 226 - 226 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 23 40 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 32 74 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 20 58 20 58 ตามสญัญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 10,629 9,871 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 117 86 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - - 115 176 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 20) - - 928 929 ตามสญัญา 
ค่าจดัจ าหน่ายจ่าย - - 56 64 ตามสญัญา 
รายไดเ้งินปันผล - - - 384 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 883 ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 439 757 22 4 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 6 2 - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 25 3 25 3 ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 20) 92 62 92 62 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ - 30 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 2 15 - - ตามสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้และวตัถุดิบ 4,841 2,564 2,005 1,357 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 3,217 3,293 330 323 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย 373 388 373 388 ตามสญัญา 
ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 19) 612 - 612 - ตามสญัญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย - 587 - 587 ตามสญัญา 
ค่านายหนา้รับ 52 132 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการรับ 115 264 - - ตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย 77 146 77 146 ตามสญัญา 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 874 - - ตามสญัญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 758 - - ตามสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 4,690 4,230 
บริษทัร่วม 87 480 7 1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,371 716 659 439 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,458 1,196 5,356 4,670 

เงนิทดรองแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 2 4 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2 4 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 13 18 
บริษทัร่วม 1 6 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 948 792 121 72 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  949 798 134 90 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 172 279 
บริษทัร่วม 31 33 30 33 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 171 180 139 159 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 202 213 341 471 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 77 - 77 - 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77 - 77 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28 17 12 11 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 1 1 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 4 - - - 
รวม 34 19 13 12 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 92 80 39 34 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 7 4 4 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน 4 - - - 
รวม 101 87 43 38 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,389 1,163 4,722 3,929 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 38 17 597 725 
   3 - 6 เดือน 29 16 31 16 
   6 - 12 เดือน 2 - 6 - 
รวม 1,458 1,196 5,356 4,670 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,443 7,816 4,550 3,845 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 969 975 317 354 
   3 - 6 เดือน 49 101 12 16 
   6 - 12 เดือน 29 41 3 8 
   เกิน 12 เดือนข้ึนไป 59 29 6 - 
รวม 9,549 8,962 4,888 4,223 
รวมลูกหน้ีการคา้ 11,007 10,158 10,244 8,893 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (104) (99) (20) (13) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 10,903 10,059 10,224 8,880 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 2 4 
ลูกหน้ีอ่ืน 365 409 297 313 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 365 409 299 317 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,268 10,468 10,523 9,197 
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5. รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ      
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 859 342 
บวก: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพ่ิมระหว่างงวด 267 139 
หกั:  กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้ 

 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด (22) - 
หกั: กลบัรายการบญัชีปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                       

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจ าหน่ายสินคา้ 
 ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหวา่งงวด                             (105) (55) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 999 426 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 233 184 90 65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 372 262 66 25 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 149 58 9 8 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 119 116 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 26) 84 61 83 30 

อ่ืน ๆ 87 49 36 31 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,044 730 284 159 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

7.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Delta Energy Systems (Switzerland) AG 
  (ถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ธุรกิจลงทุน จ าหน่าย วิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวิตเซอร์แลนด ์ 49 49 448 448 638 571 

Delta Greentech Electronics Industry LLC  
  (ถือหุ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

การตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อีเลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 49 49 117 21 121 18 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (17) 3 (19) 4 
รวม     548 472 740 593 

7.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
Delta Energy Systems (Switzerland) AG 44 (2) (3) 30 98 (6) 10 31 
Delta Greentech Electronics Industry LLC 3 - - - 7 (2) - - 

รวม 47 (2) (3) 30 105 (8) 10 31 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้รับเงินปันผล
จ านวนประมาณ 1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประมาณ 41 ล้านบาทจาก Delta Energy Systems 
(Switzerland) AG (ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560: ไม่มี) 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการตามราคาทุน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทั ราคาทุน 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
DET International Holding Limited 9,450 9,450 
บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  206 200 
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 3,350 2,172 

รวม 13,006 11,822 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,144) (1,144) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11,862 10,678 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนเพิ่มใน Delta 
Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ     
95 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนใน Delta Greentech Electronics Industry LLC ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วม  ส าหรับใช้รองรับการขยายธุรกิจ ทั้ งน้ีบริษัทฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                            
ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ      
10 บาท) เป็นจ านวน 206 ล้านบาท (หุ้นสามญั 20,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ  านวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ าหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2561 บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้สามญัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มใน Delta 
Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 
1,052 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนใน  Delta Electronics India Pvt. Ltd. ส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานปฏิบติัการด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าว
เรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 
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เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มใน Delta 
Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 31 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศสกอตแลนด์ (ตามท่ีกล่าวไวใ้น                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 1.2.3) ซ่ึงบริษทัฯไดเ้พิ่มเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสปัจจุบนั 

ทั้งน้ีการเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561          
(30 กันยายน 2560: บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก Delta Energy Systems (Switzerland) AG จ  านวน 384                 
ลา้นบาท ก่อนท่ีบริษทัฯจะขายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวนร้อยละ 51 ให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง) 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินใหเ้ช่า 
อาคารส านกังาน

ใหเ้ช่า รวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 37 173 210 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (6) (6) 
โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์
   (หมายเหตุ 10) 

 
(4) 

 
(13) 

 
(17) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (6) (6) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  33 148 181 

10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 7,258 4,206 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,325 1,011 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

 
(92) 

 
(34) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (903) (716) 
โอนเขา้เน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 9) 17 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (196) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 7,409 4,467 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. สิทธิในการใช้ทีด่ิน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิในการใชท่ี้ดินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 44 
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 171 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 4 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 213 

 เม่ือว ัน ท่ี  20 มกราคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทฯ คือ Delta Electronics India Pvt. Ltd.                               
ได้จ่ายเงินล่วงหน้าส าหรับค่าสิทธิในการใช้ท่ีดินให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงจ านวนเงิน
ประมาณ 395 ล้านรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 209 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ท่ีดินส าหรับ                              
สร้างอาคารส านักงานปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ซ่ึงเม่ือว ันท่ี  10 พฤษภาคม 2561                                
การโอนสิทธิในการใช้ท่ีดินจ านวนเงินประมาณ 383 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 171 ล้านบาท ให้แก่
บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้สร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ียอดคงเหลือจ านวนประมาณ 12 ลา้นรูปีอินเดีย
หรือประมาณ 5 ลา้นบาทนั้น บริษทัยอ่ยขา้งตน้อยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอคืนจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่าว 

12. ค่าความนิยมในการรวมกจิการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมในการรวมกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 415 
รายการปรับปรุงการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย 

(หมายเหตุ 1.2.2) 35 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - หลงัการปรับปรุง 450 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 442 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 525 3 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือระหวา่งงวด 38 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (67) (1) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 488 2 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 949 798 134 90 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,521 5,886 6,609 5,060 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 202 213 341 471 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 763 923 682 871 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 77 - 77 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,875 2,024 2,020 1,289 
เงินรับล่วงหนา้ 512 636 101 150 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,899 10,480 9,964 7,931 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(หมายเหตุ 26) 5 5 2 - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 62 116 26 65 
ภาษีขายคา้งช าระ 39 63 - - 
อ่ืน ๆ 89 55 26 12 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 195 239 54 77 

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,337 271 
บวก: รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 52 22 
หกั: ลดลงระหวา่งงวด (46) (6) 
หกั: กลบัรายการระหวา่งงวด (1) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (37) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 1,305 287 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ประมาณการหนีสิ้น 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  
 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 410 36 446 240 - 240 
รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 160 12 172 60 3 63 
ลดลงระหวา่งงวด (6) (2) (8) (2) - (2) 
กลบัรายการระหวา่งงวด (94) (9) (103) (31) - (31) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (17) (2) (19) (1) 

 
- (1) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 453 35 488 266 3 269 

       
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 49 8 57 - - - 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 361 28 389 240 - 240 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 410 36 446 240 - 240 

       
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 76 5 81 - - - 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 377 30 407 266 3 269 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 453 35 488 266 3 269 

การรับประกนัสินค้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยอา้งอิง
จากข้อมูลการซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกับปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการ
รับประกนัในปัจจุบนั 

18. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
   เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 2,744 2.20 

เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
   เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 3,742 3.00 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ค่าสิทธิ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดท้  าสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual 
Property & Technology License Agreement) กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงคือ Delta Electronics Inc. 
(“ผูอ้นุญาต”) โดยผูอ้นุญาตยินยอมให้บริษทัฯผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใชสิ้ทธิบตัรและเทคโนโลยขีอง
ผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการตอบแทนการใช้สิทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่า
สิทธิให้แก่ผูอ้นุญาตโดยคิดเป็นอตัราร้อยละของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ภายใตส้ัญญาน้ี ซ่ึงอตัราร้อย
ละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ภายใตร้ายงานการเทียบเคียงธุรกรรมในลกัษณะ
เดียวกนัในตลาดเพื่อก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing Benchmarking Report) สัญญาน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ต่อไปจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้บอกยกเลิกสัญญา ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึก
ค่ าใช้ จ่ายท่ี เกิด ข้ึนดังกล่าวเป็น “ค่ าสิทธิ” โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ “ค่ าใช้ จ่ายในการขาย”                          
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

20. ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันากบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ Delta Energy Systems 
(Germany) GmbH และกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงคือ Delta Energy Systems (Switzerland) AG ภายใตส้ัญญา
ดังกล่าว บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านการออกแบบและ
วิศวกรรม) ให้กบับริษทัฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บวกก าไรส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ซ่ึงสัญญา
ดงักล่าวครบก าหนดเป็นรายปี 

บริษทัฯได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ 
“ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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21. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด (39) (52) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 39 11 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (13) (7) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (8) (48) - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด (97) (200) - (39) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (3) - (3) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33 (53) - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (33) (2) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสุทธิจาก                         

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด - 61 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาก                               

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด - (69) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงสุทธิจาก                          

การเปล่ียนสถานะเงินลงทุน - (5) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11 (2) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (86) (273) - (42) 
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22. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

23. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ท่ีน าเสนอต่อประธานบริหารของกลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลูกคา้ภายนอก 10,433 9,499 2,707 2,173 423 420 171 56 13,734 12,148 

รวมรายได ้ 10,433 9,499 2,707 2,173 423 420 171 56 13,734 12,148 

            
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,653 1,425 185 108 (52) 8 (271) (152) 1,515 1,389 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน: 

 
         

ดอกเบ้ียรับ      70 51 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน      68 8 
รายไดอ่ื้น      98 60 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      - (3) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (87) (23) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      47 (2) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      - (4) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      1,711 1,476 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด      (8) (48) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี      (23) (19) 

ก าไรส าหรับงวด      1,680 1,409 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 

ส่วนงานระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนงานระบบ
อตัโนมติั อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บั
ลูกคา้ภายนอก 29,497 27,055 8,217 7,959 1,350 1,340 342 217 39,406 36,571 

รวมรายได ้ 29,497 27,055 8,217 7,959 1,350 1,340 342 217 39,406 36,571 

            
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 4,071 4,324 452 577 (58) 36 (771) (729) 3,694 4,208 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบ้ียรับ     170 143 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
   116 38 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     - 425 
รายไดอ่ื้น 

 
   316 262 

ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     - (105) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 
   (160) (65) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     105 (8) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
 

   (10) (14) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

   4,231 4,884 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 

 
   (86) (273) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี     (23) (1,011) 

ก าไรส าหรับงวด 
 

   4,122 3,600 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าด าเนินงาน 

24.1.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร 
การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนประมาณ 226 ลา้นบาท 3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 94 ลา้นบาท 
และ 1,976 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 884 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 171 ลา้นบาท 2 ลา้นยโูร
หรือประมาณ 75 ลา้นบาท และ 19 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 9 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 226 
ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2560: 171 ลา้นบาท) 
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24.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีส าคญัท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
  จ่ายช าระ 

 
สกลุเงิน 

 
จ านวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 45 11 3 6 
ยโูร 1 25 9 1 

 รวม 36 12 7 
  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  จ่ายช าระ 

 
สกลุเงิน 

 
จ านวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 60 12 12 7 
ยโูร 4 84 55 1 

 รวม 96 67 8 

24.2 ภาระค า้ประกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจ
คงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงัต่อไปน้ี 

24.2.1 หนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ  336 ล้านบาท                     
(31 ธันวาคม 2560: 684 ล้านบาท) (รวมหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
ให้แก่กรมสรรพากรจ านวนประมาณ 307 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 656 ลา้นบาท) ส าหรับ
การถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 24.3.1) 

24.2.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงคา้งอยูป่ระมาณ 974 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 436 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 13 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 810 ล้านรูปี
อินเดีย หรือประมาณ 412 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 14 ลา้นบาท) 
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24.3 การถูกประเมินภาษี  

24.3.1 ก. ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
2544 ถึง 2547 เป็นจ านวนเงินประมาณ 401 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และบริษทัฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ซ่ึงในระหว่างปี 2556 
คณะกรรมการฯมีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าวของกรมสรรพากรและเม่ือ
วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาใหก้รมสรรพากรลดเบ้ียปรับและ
เงินเพิ่มลงเหลือจ านวนประมาณ 201 ล้านบาท จากเดิมท่ีกรมสรรพากรค านวณไวท่ี้ 270                       
ลา้นบาท ส่วนค าขออ่ืนของบริษทัฯ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                         
ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อ
ศาลฎีกา  

  เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้ยกค าฟ้องท่ีบริษทัฯไดย้ื่นฟ้องต่อศาล
ฎีกาให้มีการพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากรส าหรับปี  2544 ถึง 2547 
ส่งผลให้บริษทัฯตอ้งช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มดงักล่าวให้แก่กรมสรรพากรจ านวน 
401 ล้านบาท ซ่ึงในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ่้ายช าระภาษีรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ 

 ข. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 
2548 เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 
2548 จ  านวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี  2559 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลจากกรมสรรพากรส าหรับปี 2549 เป็นจ านวนเงินประมาณ 169 ลา้นบาท (รวมเบ้ีย
ปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2549 จ  านวนประมาณ 2 
ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ค. เม่ือว ันท่ี  23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจาก
กรมสรรพากรส าหรับปี 2550 เป็นจ านวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท และ หนังสือประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2550 จ  านวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม)                                 
ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน                                     
ค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
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 ง. เม่ือว ันท่ี  21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจาก
กรมสรรพากรส าหรับปี 2551 เป็นจ านวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท และ หนังสือประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับปี 2551 จ  านวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม)                                 
ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน                                     
ค าอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

 ทั้งน้ี บริษทัฯได้บันทึกส ารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นข้อ ข และ ค 
จ านวนประมาณ 216 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ล้วโดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ 
“หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
และในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ ง จ านวนประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยู่ภายใต้
รายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และไดบ้นัทึกจ านวนดงักล่าวไวภ้ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมิน
ภาษี” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

24.3.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได ้                  
นิติบุคคลส าหรับปี 2546 - 2558 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 145 ล้านรูปีอินเดีย หรือ
ประมาณ 65 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตส าหรับปี 2548 - 2560 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 164 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 73 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดังนั้ น                     
บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

25. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เหรียญสหรัฐฯ 192 172 199 153 332 288 189 144 
ยโูร 3 2 2 2 3 2 5 6 
เยน 179 139 454 320 164 139 453 320 
โครูนาเช็ก 15 26 - - 15 26 - - 
ฟรังกส์วิตเซอร์แลนด ์ - - 1 1 - - 1 1 
เหรียญสิงคโปร์ 2 - 1 - - - - - 
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 (หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี  

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เหรียญสหรัฐฯ 32.4066 32.6809 
ยโูร 37.7206 39.0273 
เยน 0.2855 0.2898 
โครูนาเช็ก 1.4686 1.5260 
ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ 33.1782 33.4067 
เหรียญสิงคโปร์ 23.7017 24.4503 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใช้ตราสารอนุพนัธ์ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 135 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.0210 - 33.4150 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.1648 - 1.1790 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร ตุลาคม 2561 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอนิเดีย 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 72.2089 - 73.1081 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ ตุลาคม 2561 
เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7154 - 0.7260 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
ตุลาคม 2561 

เยนต่อบาท 230 ลา้นเยน 0.2889 - 0.3022 บาทต่อเยน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 155 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5220 - 33.5250 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2561 
ยโูรต่อรูเบิลรัสเซีย 1 ลา้นยโูร 69.3625 รูเบิลรัสเซียต่อยโูร มกราคม 2561 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอนิเดีย 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 64.3700 - 65.1253 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2561 
ยโูรต่อเหรียญสหรัฐฯ 12 ลา้นยโูร 1.1785 - 1.1933 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2561 
เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7526 - 0.7590 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 
มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 

เยนต่อบาท 45 ลา้นเยน 0.2918 - 0.2919 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 135 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.0210 - 33.4150 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เยนต่อบาท 230 ลา้นเยน 0.2889 - 0.3022 บาทต่อเยน ตุลาคม - ธนัวาคม 2561 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงิน อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ครบก าหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 116 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5220 - 33.1600 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      
   เยนต่อบาท 45 ลา้นเยน 0.2918 - 0.2919 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 

26. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใช้
วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 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 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินบาง
รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใช้ในการ
วดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 84 - 84 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 15) - 5 - 5 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 61 - 61 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 15) - 5 - 5 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 83 - 83 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 15) - 2 - 2 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 6) - 30 - 30 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

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

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 


