บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีที่สาคัญยิง่ รายการหนึ่งของบริ ษทั ฯ เนื่องจากจานวนรายได้ที่บนั ทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรขาดทุนประจาปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้าจานวนมากราย
ซึ่ งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการรับรู ้รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า
รายได้จากการขายสิ นค้าถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยการทาความเข้าใจและประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี และทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10 จาเป็ นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก ประกอบกับสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้า
ประเภทเทคโนโลยีระดับสู งซึ่ งโดยทัว่ ไปจะล้าสมัยเร็ วกว่าสิ นค้าประเภทอื่น ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าของค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
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ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยทาความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอในการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลอายุของสิ นค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสิ นค้าที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มี
การหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนเงินสุ ทธิ ที่กิจการได้รับจาก
การขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสิ นค้า
การด้ อยค่ าของค่ าความนิยมและสิ ทธิ บัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั รเป็ นจานวน 438
ล้านบาท และ 316 ล้านบาท ตามลาดับ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและ
สิ ทธิ บตั รดังกล่าว เนื่ องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั รถือเป็ นประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตรา
คิดลดที่เหมาะสม ซึ่ งทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั ร
สาหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิ บตั ร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทาความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสิ นทรัพย์ดงั กล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดาเนิ นการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่ องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
5

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว* คราว
ลูกหนี. การค้าและลูกหนี. อื*น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที*มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ ในการใช้ที*ดิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื*อการลงทุน
ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ ในการใช้ที*ดิน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื*น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี.

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
28

2561

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

15,607,754,313
222,745,162
11,558,015,847
9,460,866,572
1,138,345,126
37,987,727,020

17,319,877,762
215,458,623
10,468,270,562
7,684,004,263
729,869,534
36,417,480,744

9,752,995,934
11,047,646,030
5,807,619,466
325,764,679
26,934,026,109

11,885,686,251
9,197,469,440
4,635,795,309
159,073,864
25,878,024,864

55,047,683
536,334,270
236,735,082
7,956,876,239
220,027,996
438,413,314
476,225,161
238,845,682
54,460,260
10,212,965,687
48,200,692,707

46,513,084
592,673,210
201,676,379
210,034,363
7,257,986,250
44,034,237
449,875,499
525,021,987
226,246,247
46,084,012
9,600,145,268
46,017,626,012

11,881,691,992
4,787,400,380
1,515,126
2,574,605
16,673,182,103
43,607,208,212

10,677,634,888
4,205,592,828
3,172,076
1,533,008
14,887,932,800
40,765,957,664

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส2 ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั.นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี. อื*น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี. สินระยะสั.น
หนี. สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการถูกประเมินภาษี
หนี. สินหมุนเวียนอื*น
รวมหนีส2 ิ นหมุนเวียน
หนีส2 ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี. สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี. สินระยะยาว
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื*น
รวมหนีส2 ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส2 ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื*นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2561

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

11,801,450,727
56,428,557
13,391,589

228,666,054
10,480,407,061
77,352,656
56,928,960

9,276,651,365
-

7,930,674,163
-

33.3.1
20

239,367,866
247,144,817
12,357,783,556

617,305,703
238,994,324
11,699,654,758

239,367,866
105,822,206
9,621,841,437

617,305,703
77,266,781
8,625,246,647

28
21
22

144,452,338
1,234,247,093
499,042,845
24,246,913
1,901,989,189
14,259,772,745

113,268,829
1,337,174,258
388,648,507
5,157,720
1,844,249,314
13,543,904,072

281,663,011
279,255,110
1,240,400
562,158,521
10,183,999,958

271,390,974
239,939,012
1,100,662
512,430,648
9,137,677,295

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

1,247,381,614
1,491,912,500
(1,004,027,399)

1,247,381,614
1,491,912,500
(1,004,027,399)

1,247,381,614
1,491,912,500
-

1,247,381,614
1,491,912,500
-

125,900,000
34,432,010,815
(2,356,674,090)
33,936,503,440
4,416,522
33,940,919,962
48,200,692,707
-

125,900,000
31,998,257,047
(1,400,745,425)
32,458,678,337
15,043,603
32,473,721,940
46,017,626,012
-

125,900,000
30,558,014,140
33,423,208,254
33,423,208,254
43,607,208,212
-

125,900,000
28,763,086,255
31,628,280,369
31,628,280,369
40,765,957,664
-

19
22

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี.

กรรมการ

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื*น
ดอกเบี.ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี*ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อื*น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี*ยน
ค่าใช้จ่ายอื*น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี.

13

25
26

12

28
33.3.1

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

53,066,646,670

49,224,009,498

40,124,413,539

35,885,291,072

240,298,988
176,496,546
401,062,272
53,884,504,476

192,897,387
64,184,386
425,224,121
378,580,086
50,284,895,478

125,240,590
235,038,615
282,290,188
40,766,982,932

152,942,365
384,472,400
298,501,159
36,721,206,996

40,943,970,777
3,774,259,149
1,561,394,629
2,042,694,129
270,487,225
48,592,805,909

36,677,277,597
2,686,735,778
1,596,692,924
2,692,297,148
105,318,247
101,921,187
43,860,242,881

30,386,487,873
2,619,345,672
880,283,971
2,061,861,162
256,350,881
36,204,329,559

26,328,993,817
1,299,339,983
871,479,586
2,817,615,211
479,910,724
61,658,230
97,433,641
31,956,431,192

5,291,698,567
52,731,053
5,344,429,620
(9,421,057)
5,335,008,563
(185,083,854)
(23,485,937)
5,126,438,772

6,424,652,597
59,310,360
6,483,962,957
(19,634,449)
6,464,328,508
(276,368,659)
(1,259,127,050)
4,928,832,799

4,562,653,373
4,562,653,373
4,562,653,373
(23,485,937)
4,539,167,436

4,764,775,804
4,764,775,804
4,764,775,804
(41,662,285)
(1,259,127,050)
3,463,986,469

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที*เป็ นเงินตราต่างประเทศ - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที*จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการเปลี*ยนสถานะเงินลงทุน
รายการที*จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นสํ าหรับปี

12

12

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที*เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที*เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั.นพื.นฐาน
กําไรส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของงบการเงินนี.

2561

2560

(986,006,687)

217,763,196

-

-

9,950,084

22,613,744

-

-

(976,056,603)

240,376,940

-

-

40,964,635

(54,407,334)

-

(4,390,673)

20,090,769
-

38,050,579
158,801,020

-

-

61,055,404
(915,001,199)

142,444,265
382,821,205

-

(4,390,673)
(4,390,673)

4,211,437,573

5,311,654,004

4,539,167,436

3,459,595,796

5,137,028,684
(10,589,912)
5,126,438,772

4,930,976,367
(2,143,568)
4,928,832,799

4,539,167,436

3,463,986,469

4,222,064,654
(10,627,081)
4,211,437,573

5,313,760,401
(2,106,397)
5,311,654,004

4,539,167,436

3,459,595,796

4.12

3.95

3.64

2.78

30

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี(ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ผลกระทบจากการเปลี*ยนสถานะเงินลงทุน
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ*มขึ.น
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

ทุนเรื อนหุ้นที*ออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
1,491,912,500
1,491,912,500
1,491,912,500
1,491,912,500
-

ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(1,004,027,399)
(1,004,027,399)
(1,004,027,399)
(1,004,027,399)
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
30,705,031,836
4,930,976,367
104,393,686
5,035,370,053
(3,742,144,842)
125,900,000
31,998,257,047
125,900,000
31,998,257,047
5,137,028,684
40,964,635
5,177,993,319
(2,744,239,551)
125,900,000
34,432,010,815
-

องค์ประกอบอื*นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
ผลต่างจากการ
ส่วนแบ่ง
รวม
แปลงค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น องค์ประกอบอื*น
ที*เป็ นเงินตรา
จากเงินลงทุน
ของส่วนของ
ต่างประเทศ
ในบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ้น
(1,679,135,773)
(1,679,135,773)
217,726,025
60,664,323
278,390,348
217,726,025
60,664,323
278,390,348
(1,461,409,748)
60,664,323
(1,400,745,425)
(1,461,409,748)
60,664,323
(1,400,745,425)
(985,969,518)
30,040,853
(955,928,665)
(985,969,518)
30,040,853
(955,928,665)
(2,447,379,266)
90,705,176
(2,356,674,090)
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
31,891,090,177
4,930,976,367
382,784,034
5,313,760,401
(1,004,027,399)
(3,742,144,842)
32,458,678,337
32,458,678,337
5,137,028,684
(914,964,030)
4,222,064,654
(2,744,239,551)
33,936,503,440
-

ส่วนของผู้
มีส่วนได้เสี ยที*
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
(2,143,568)
37,171
(2,106,397)
17,150,000
15,043,603
15,043,603
(10,589,912)
(37,169)
(10,627,081)
4,416,522
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
31,891,090,177
4,928,832,799
382,821,205
5,311,654,004
(1,004,027,399)
(3,742,144,842)
17,150,000
32,473,721,940
32,473,721,940
5,126,438,772
(915,001,199)
4,211,437,573
(2,744,239,551)
33,940,919,962
-

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย( นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ*งของงบการเงินนี.

ทุนเรื อนหุน้ ที*ออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
1,491,912,500
1,491,912,500
1,491,912,500
1,491,912,500
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
29,045,635,301
3,463,986,469
(4,390,673)
3,459,595,796
(3,742,144,842)
125,900,000
28,763,086,255
125,900,000
28,763,086,255
4,539,167,436
4,539,167,436
(2,744,239,551)
125,900,000
30,558,014,140
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
31,910,829,415
3,463,986,469
(4,390,673)
3,459,595,796
(3,742,144,842)
31,628,280,369
31,628,280,369
4,539,167,436
4,539,167,436
(2,744,239,551)
33,423,208,254
-

บริ ษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื* อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ* หนี.สงสัยจะสู ญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที*จะได้รับ
โอนกลับการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที*จะได้รับ
จากการตัดจําหน่ายสิ นค้าที*เสี ยหายและล้าสมัย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ*มขึ.น
ประมาณการหนี.สินเพิ*มขึ.น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื*น
โอนกลับค่าเผือ* การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี*ยนที*ยงั ไม่เกิดขึ.นจริ ง
ดอกเบี.ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี.ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี.สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ*มขึ.น) ลดลง
ลูกหนี.การค้าและลูกหนี.อื*น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
หนี.สินดําเนินงานเพิ*มขึ.น (ลดลง)
เจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.อื*น
หนี.สินหมุนเวียนอื*น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี.สิน
หนี.สินไม่หมุนเวียนอื*น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี.ย
จ่ายดอกเบี.ย
จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ*งของงบการเงินนี.

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

5,335,008,563

6,464,328,508

4,562,653,373

4,764,775,804

1,240,888,458
92,172,978
26,679,294
477,922,143

1,040,655,196
81,992,036
20,585,908
191,538,730

985,335,302
1,656,950
15,965,990
294,615,802

812,081,827
1,720,016
8,539,143
134,923,431

(173,722,988)
63,741,232
106,283,110
(52,731,053)
91,119,480
106,732
(9,343,900)
(137,140,556)
(240,298,988)
9,421,057

(167,242,563)
68,695,754
45,031,655
(425,224,121)
105,318,247
(59,310,360)
7,975,747
(46,078,081)
25,470,858
(192,897,387)
19,634,449

(88,332,151)
28,676,290
49,218,437
88,046,510
(9,343,900)
(171,020,312)
(125,240,590)
-

(129,765,448)
28,241,269
28,296,991
(384,472,400)
479,910,724
5,267,989
(46,078,081)
91,883,446
(152,942,365)
-

6,830,105,562

7,180,474,576

5,632,231,701

5,642,382,346

(976,234,162)
(2,081,061,464)
(386,011,949)
(8,376,248)

(1,363,662,179)
(540,756,609)
43,483,432
(13,452,307)

(1,888,787,990)
(1,378,107,808)
(145,890,999)
(1,041,597)

(490,885,866)
(192,373,973)
6,917,183
(213,681)

1,355,155,293
(16,496,421)
(71,104,387)
(24,912,432)
19,006,188
4,640,069,980
259,484,631
(9,211,820)
(401,423,774)
(210,393,423)
4,278,525,594

167,632,431
(196,889,140)
(77,602,409)
(39,058,698)
(551,356)
5,159,617,741
165,883,218
(23,399,269)
(712,882,948)
(113,858,547)
4,475,360,195

1,379,873,482
28,565,754
(18,404,253)
(11,018,456)
74,914
3,597,494,748
147,972,403
(401,423,774)
(1,828,555)
3,342,214,822

(81,062,735)
(14,434,733)
(20,667,403)
(27,329,387)
213,297
4,822,545,048
131,088,434
(712,882,948)
(40,210,222)
4,200,540,312

บริ ษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที*มีภาระผูกพัน (เพิ*มขึ.น) ลดลง
เงินลงทุนชัว* คราว (เพิ*มขึ.น) ลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ*มขึ.น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ*มขึ.น
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื*อซื. อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจากเงินสดคงเหลือ ณ วันที*จาํ หน่ายบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิในการใช้ที*ดิน
ซื. อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื*อการลงทุนเพิ*มขึ.น
สิ ทธิในการใช้ที*ดินเพิ*มขึ.น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื*นเพิ*มขึ.น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั.นจากสถาบันการเงินเพิ*มขึ.น (ลดลง)
จ่ายเงินปั นผล
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ*มขึ.น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิก่อนผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี(ย น
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี*ยนที*มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม( เติม
รายการที*ไม่ใช่เงินสด
หักกลบหนี.สินภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษีกบั ภาษีซ.ื อรอเรี ยกคืน
โอนเปลี*ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิในการใช้ที*ดินเป็ นสิ ทธิในการใช้ที*ดิน
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื*อการลงทุนเป็ นที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี.จากการลดทุนในบริ ษทั ร่ วม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ*งของงบการเงินนี.

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(8,534,599)
(7,286,539)
(95,236,596)
41,114,952
(2,252,725,119)
60,881,769
(55,885,253)
(4,041,439)
(50,986,457)
(2,372,699,281)

5,993,747
215,907,757
(717,733,684)
(170,854,911)
(201,676,379)
(1,807,815,792)
18,808,393
(23,575,441)
(2,680,946,310)

(1,204,057,104)
(1,646,839,675)
994,211
(2,849,902,568)

(467,892,130)
883,467,290
384,472,400
(1,527,865,815)
3,700,820
(2,168,166)
(726,285,601)

(228,666,054)
(2,744,239,551)
(2,972,905,605)
(773,092,191)

90,666,086
(3,742,144,842)
17,150,000
(3,634,328,756)
(464,821,928)

(2,744,239,551)
(2,744,239,551)
-

(3,742,144,842)
(3,742,144,842)
-

(1,840,171,483)
128,048,034
(1,712,123,449)
17,319,877,762
15,607,754,313
-

(2,304,736,799)
(60,748,855)
(2,365,485,654)
19,685,363,416
17,319,877,762
-

(2,251,927,297)
119,236,980
(2,132,690,317)
11,885,686,251
9,752,995,934
-

(267,890,131)
(30,441,441)
(298,331,572)
12,184,017,823
11,885,686,251
-

170,716,392
10,823,008
161,325,677

28,938,399
-

-

28,938,399
-

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและ
มีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไต้หวัน
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที่ เลขที่ 714 หมู่ 4 ตาบลแพรกษา อาเภอเมื อง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือ การผลิ ตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ รวมถึ งการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงิ น นี้ จดั ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่า “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัท ย่อ ย (ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่า “บริ ษ ัท ย่อ ย”)
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

DET International Holding Limited
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย)
จากัด
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ธุรกิจลงทุน
เกาะเคย์แมน
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไทย
อีเลคโทรนิคส์
ธุรกิจลงทุนและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สิ งคโปร์
อีเลคโทรนิคส์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100
100

100

1

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือผ่าน DET International Holding Limited มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

DET Logistics (USA) Corporation
DET Video Technology Limited*
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.
Delta Energy Systems (Germany) GmbH

ลักษณะธุรกิจ

จาหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ธุรกิจลงทุน
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
วิจยั พัฒนา การตลาดและจาหน่าย เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เยอรมนี

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany)
GmbH)
Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd.
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Energy Systems (Romania) S.R.L.
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Greentech International Holding Limited*
ธุรกิจลงทุน
*

อัตราร้อยละของ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
100
100
เกาะบริ ติช เวอร์จิน
100
สโลวาเกีย
100
100
100

100

100

100

อินเดีย

100

100

โรมาเนีย

100

100

-

100

เกาะเคย์แมน

เลิกกิจการและชาระบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือผ่าน Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงั ต่อไปนี้
อัตราร้อยละของ
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2561
2560
ร้อยละ ร้อยละ
Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.
ให้บริ การด้านการตลาดและบริ การ ออสเตรเลีย
100
100
(เดิมชื่อ “Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd.”) หลังการขาย
Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA
ธุรกิจลงทุน
เนเธอร์แลนด์
100
100
Delta Greentech (Netherlands) B.V.
ธุรกิจลงทุน
เนเธอร์แลนด์
100
100
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands)
Cooperaties UA)
Delta Energy Systems LLC
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์ รัสเซี ย
100
100
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.)
Eltek s.r.o.
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สโลวาเกีย
100
100
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) อีเลคโทรนิคส์
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

Delta Electronics (Automotive) Americas Inc.
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) อีเลคโทรนิคส์
Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.
ผลิต วิจยั และพัฒนาและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
Delta Electronics India Pvt. Ltd.
ผลิต วิจยั และพัฒนาและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd.
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
บริ ษทั เดลต้า พีบีเอ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด
ผลิตและประกอบพร้อมให้
คาปรึ กษาและบริ การติดตั้ง
อุปกรณ์อตั โนมัติ
Delta Energy Systems (UK) Limited
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์

อัตราร้อยละของ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2561
2560
ร้อยละ ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
100
อินเดีย

100

100

อินเดีย

100

100

เมียนมาร์

100

100

51

51

100

-

ไทย

สกอตแลนด์

2.2.2 บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อ
มี ส่ ว นได้เสี ย ในผลตอบแทนของกิ จ การที่ เข้า ไปลงทุ น และสามารถใช้อ านาจในการสั่ ง การ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.2.3 บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.2.4 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
2.2.5 สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดง
ไว้เป็ นรายการ “ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
2.2.7 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุ ประกอบงบการเงิ น การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
ได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับ
การรับรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลู กค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ ง
ตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทาง
การเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมู ลเครื่ องมื อทางการเงิ น และเมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ มนี้ มี ผลบังคับใช้
จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
5

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสินค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสาคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุน
จริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย
วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุ นการผลิ ตเมื่ อมี ก ารเบิ กใช้ ราคาทุ นดังกล่ าววัดมู ล ค่าตามวิธีต้นทุ นมาตรฐานซึ่ งใกล้เคี ยงกับ
ต้นทุนจริ ง
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4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะถู ก
บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

4.6

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ
หลังจากนั้น จะบันทึกตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อมราคาของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ค านวณจากราคาทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 2-32 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นจะถู กรับรู ้ ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน

4.7

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และหัก
ค่ าเผื่ อการด้อยค่ าของสิ น ทรัพ ย์ (ถ้ามี ) ค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณจากราคาทุ น ของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
แม่พิมพ์
เครื่ องติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
คอมพิวเตอร์
รถยนต์

10 - 50
5 - 10
3-7
2-5
5 - 15
5-7
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคาจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการจ าหน่ ายสิ นทรั พ ย์จะรั บ รู ้ ในส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ น เมื่ อบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.8

สิ ทธิในการใช้ ทดี่ ินและค่ าตัดจาหน่ าย
สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายของสิ ทธิ ในการใช้
ที่ดินคานวณจากราคาทุนของสิ ทธิในการใช้ที่ดินโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุของสิ ทธิในการใช้ที่ดิน

4.9

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุ รกิ จตามมูลค่า
ยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์น้ ัน ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ นทรั พ ย์ไม่มี ตวั ตนที่ ได้ม าจากการอื่ น บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ตามราคาทุ น ภายหลัง การรั บ รู ้ รายการเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างเป็ นระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและ
วิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
สิ ทธิบตั ร
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

อายุการให้ประโยชน์
20 ปี
3 ปี
10 ปี

4.10 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จ
ส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้ เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั
หน่ วยสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด ที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้ นจาก
การรวมกิ จการ และจะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จการที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งท าให้มี อิท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระส าคัญต่ อบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ผู ้บ ริ ห ารส าคัญ หรื อ กรรมการของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยที่ มี อ านาจในการวางแผนและควบคุ ม
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ เป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุป กรณ์ และสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนอื่ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวอาจ
ด้อยค่า และจะทาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
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ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนภาษี ที่
สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มี ขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนได้ห มดไปหรื อ ลดลง บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า
จะได้รับคื นของสิ นทรั พย์น้ นั และจะกลับ รายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่ อ
มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่ าสุ ด โดยมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุ นจากการ
ด้อยค่ าต้องไม่สู งกว่ามู ลค่าตามบัญชี ที่ค วรจะเป็ นหากกิ จการไม่เคยรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ใ นงวดก่ อนๆ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะบัน ทึ ก กลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งานได้ร่วมกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ น
ส ารองเลี้ ยงชี พ ได้แ ยกออกจากสิ นทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย เงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสาหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคานวณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มู ลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หกั ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ที่ รั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ประกอบด้วยต้น ทุ น ดอกเบี้ ย จากภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิ จากรายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ ซึ่ งคานวณโดยใช้อตั ราเดียวกันกับอัตราที่ใช้
คิดลดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์โครงการสุ ทธิ จาก
รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกรายจ่ายที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดรายการ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุ ก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.19 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถูกวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วนั ที่สัญญาซื้ อขาย
เงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ าได้มี ผ ลผู ก มัด และมี ก ารวัดมู ล ค่ าในภายหลังของสั ญ ญาซื้ อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่รับรู ้ในบัญชี ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน กาไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้นจะถู ก
บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่ วดั มู ลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มู ล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ที่ มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
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ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ลอื่ นที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
จึ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพิ นิจและประมาณการทางบัญ ชี ที่ ส าคัญ มี
ดังต่อไปนี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลู กหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับพิจารณาจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผื่อสาหรับสิ นค้า
เก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเมื่อมู ลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
การที่ จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี สาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ น
ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่ าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณกระแสเงิ นสดที่ ค าดว่าจะได้รับ ในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ จากหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับ รู ้ สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย ข้อ สมมติ ฐ านต่ า ง ๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประเมินภาษี
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี หนี้ สิ น ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น จากการถู ก ประเมิ นภาษี ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ย่อยและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 26)
ค่าจัดจาหน่ายจ่าย
รายได้เงินปันผล
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 26)
ค่านายหน้ารับ
ค่าบริ การรับ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าสิ ทธิ จ่าย (หมายเหตุ 25)
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย
ค่านายหน้ารับ
ค่าบริ การรับ
ค่าบริ การจ่าย
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

-

-

14,690
172
182
1,381
98
-

12,975
121
218
1,375
88
384
883

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา

439
32
2

1,157
5
66
43
23

23
32
-

5
5
66
-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

6,692
4,283
415
1,257
53
67
196
98
48

3,553
4,273
511
795
172
266
174
874
758
38

2,755
486
415
1,257
98
7

1,757
425
511
743
174
10

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัท ย่อยและกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม (หมายเหตุ 12)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองแก่กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8
1,533
1,541

480
707
1,187

5,236
1
677
5,914

4,224
1
430
4,655

161
161

11
11

3
3

8
11
19

-

-

4
4

2
2

3
965
968

6
792
798

103
143
246

18
72
90

3
567
570

33
180
213

270
3
559
832

279
33
159
471

94
94

-

94
94
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2561
2560
124
97
7
10
4
135
107

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
56
45
5
5
61
50

งบการเงินรวม
2561
2560
1
1
794
848
10,586
14,358
4,227
2,113
15,608
17,320

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1
2
2
9,750
11,884
9,753
11,886

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจาอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจาข้างต้น มี อตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ
0.00 ถึง 8.25 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.00 ถึง 5.25 ต่อปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี 2560: ร้อยละ
0.10 ถึง 1.75 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่ วคราว
ยอดคงเหลื อของเงิ น ลงทุ น ชั่วคราว ได้แก่ เงิ นฝากประจาที่ มี อายุเกิ น 3 เดื อนของบริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ในต่างประเทศ คือ Delta Energy Systems (Germany) GmbH
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,484

1,154

5,180

3,914

21
19
17
1,541

17
16
1,187

698
18
18
5,914

725
16
4,655

8,140

7,751

4,207

3,780

1,126
143
25
43
9,477
11,018
(126)
10,892

975
101
41
29
8,897
10,084
(99)
9,985

497
15
3
3
4,725
10,639
(29)
10,610

354
16
8
4,158
8,813
(13)
8,800

161
505
666
11,558

11
472
483
10,468

4
3
431
438
11,048

2
19
376
397
9,197

18

10.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2561
3,612
1,083
4,687
1,242
10,624

2560
3,577
772
2,931
1,263
8,543

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2561
2560
(481)
(471)
(682)
(388)
(1,163)
(859)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2561
2560
3,131
3,106
1,083
772
4,005
2,543
1,242
1,263
9,461
7,684
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2561
2,246
847
3,095
169
6,357

2560
2,309
675
1,793
201
4,978

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2561
2560
(128)
(134)
(421)
(208)
(549)
(342)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2561
2560
2,118
2,175
847
675
2,674
1,585
169
201
5,808
4,636
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รายการเคลื่อนไหวของการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับมีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บันทึกเพิ่มในระหว่างปี
โอนกลับการปรับลดราคาสิ นค้าคงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเนื่องจากการตัดจาหน่าย
สิ นค้าที่เสี ยหายและล้าสมัยในระหว่างปี
กลับรายการในระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

11.

งบการเงินรวม
2561
2560
(859)
(968)
(489)
(217)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(342)
(337)
(295)
(135)

174
11
-

167
25
(19)

88
-

130
-

(1,163)

105
48
(859)

(549)

(342)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ภาษีซ้ื อรอเรี ยกคืน
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (หมายเหตุ 34)
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2561
2560
275
184
511
262
118
58
108
116
76
50
1,138

61
49
730

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
99
65
132
25
10
8
76
9
326

30
31
159
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12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

12.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
บริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

Delta Electronics (Switzerland) AG*
ธุรกิจลงทุน จาหน่าย วิจยั และ
สวิตเซอร์แลนด์
(ถือหุน้ โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) พัฒนาผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
Delta Greentech Electronics Industry LLC
การตลาดและการจาหน่าย
ตุรกี
(ถือหุน้ โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม
*

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
49
49
49

49

ราคาทุน
2561

2560

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
2561
2560

287

448

448

571

117

21

118

18

(26)
378

3
472

(30)
536

4
593

Delta Electronics (Switzerland) AG (เดิมชื่อ “Delta Energy Systems (Switzerland) AG”)

12.2 ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนและส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
Delta Electronics (Switzerland) AG
Delta Greentech Electronics Industry LLC
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสาหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
2561
2560
2561
2560
49
62
30
61
4
(3)
53
59
30
61
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการ
ในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจการ
ในบริษทั ร่ วม

Delta Electronics
(Switzerland) AG
2561
2560
2,316
2,067
73
107
(1,704)
(1,098)
(60)
(93)
625
983
49
49

(หน่วย: ล้านบาท)
Delta Greentech Electronics
Industry LLC
2561
2560
382
231
8
1
(160)
(194)
230
38
49
49

306
117

482
92

113
-

19
-

423

574

113
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สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กาไร (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Delta Electronics
Delta Greentech Electronics
(Switzerland) AG
Industry LLC
2561
2560
2561
2560
4,344
2,886
482
81
99
126
8
(6)
61
124
160
250
8
(6)
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12.4 เหตุการณ์สาคัญในระหว่างปี ปัจจุบนั
ก) การเพิม่ เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
Delta Greentech Electronics Industry LLC
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนเพิ่มใน
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 2.9 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐฯ หรื อ
ประมาณ 95 ล้านบาท โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนาไปลงทุนใน Delta Greentech Electronics Industry
LLC ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม สาหรับใช้รองรับการขยายธุ รกิจ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เพิ่ม
เงินลงทุนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่หนึ่ งของปี ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
ข) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่ วม
Delta Electronics (Switzerland) AG
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารของ Delta Electronics (Switzerland) AG
ได้มีมติอนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ Delta Electronics (Switzerland) AG จานวน
10 ล้าน ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ จากทุนจดทะเบียน 20 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ (หุ ้นสามัญ 20,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์) เป็ น 10 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ (หุ ้นสามัญ 10,000
หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1,000 ฟรั ง ก์ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ ) โดย Delta Electronics (Switzerland) AG ได้ จ ด
ทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษ ัท ฯ คื อ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้รั บ ช าระเงิ น จากการลดทุ น จดทะเบี ย นตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมเป็ นจานวนประมาณ 4.9 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ หรื อประมาณ 161 ล้านบาท
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การลดเงินลงทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
การลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
ค) เงินปันผลรับระหว่างปี
Delta Electronics (Switzerland) AG
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้รับเงินปั นผลจานวน
ประมาณ 1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ หรื อประมาณ 41 ล้านบาทจาก Delta Electronics (Switzerland)
AG (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี)
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13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
สกุลเงิน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
DET International Holding Limited
เหรี ยญสหรัฐฯ
264
264
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จากัด
บาท
206
200
เหรี ยญสหรัฐฯ
103
66
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาทุน
2561
2560
9,450
206
3,370
13,026
(1,144)
11,882

9,450
200
2,172
11,822
(1,144)
10,678

13.2 เหตุการณ์สาคัญในระหว่างปี ปั จจุบนั
13.2.1 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยตรง
ก) การเพิม่ เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนเพิ่ม
เป็ นจานวนเงินประมาณ 2.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 95 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ น าไปลงทุ น ใน Delta Greentech Electronics Industry LLC ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ร่ ว ม ส าหรั บ ใช้
รองรับการขยายธุ รกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่หนึ่ งของ
ปี ปัจจุบนั
- เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนเพิ่มเป็ น
จานวนเงินประมาณ 32 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 1,052 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ น าไปลงทุ น ใน Delta Electronics India Pvt. Ltd. ส าหรั บ การก่ อ สร้ า งอาคารส านั ก งาน
ปฏิบตั ิการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตร
มาสที่สองของปี ปัจจุบนั
- เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติ อนุ มตั ิให้ลงทุ นเพิ่มเป็ น
จานวนเงินประมาณ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 31 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
ในการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศสกอตแลนด์ คือ Delta Energy Systems (UK) Limited
(ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 13.2.2) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เพิ่มเงิ นลงทุ นดังกล่ าว
เรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่สามของปี ปัจจุบนั
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- เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้ลงทุนเพิ่มเป็ น
จานวนเงินประมาณ 0.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 19 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นาไปลงทุ น ใน Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd. ส าหรั บใช้เป็ นเงิ น ทุ นหมุ นเวีย นในการ
ปรับโครงสร้าง ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี ปั จจุบนั
ทั้งนี้การเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
ข) การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่ อย
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย)
จากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 200 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 20,000,000 หุ น้ มูลค่า
หุ ้นละ 10 บาท) เป็ นจานวน 206 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 20,600,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) โดยการ
ออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 600,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท จาหน่ ายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิม ซึ่ งเมื่อวันที่
4 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯได้ชาระค่าหุ น้ สามัญดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ค) เงินปันผลรับระหว่างปี
ไม่มีเงิ นปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวข้างต้น สาหรับสิ้ นปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (31 ธันวาคม
2560: บริ ษ ัท ฯได้รั บ เงิ น ปั นผลจาก Delta Electronics (Switzerland) AG จ านวน 384 ล้านบาท ก่ อนที่
บริ ษทั ฯจะขายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจานวนร้อยละ 51 ให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง)
13.2.2 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยอ้อม
ก) การชาระบัญชีของบริษัทย่อย
Delta Greentech International Holding Limited และ DET Video Technology Limited ซึ่ งถื อหุ ้ นโดยตรง
โดย DET International Holding Limited ในอัตราร้อยละ 100 ได้เลิกกิจการและชาระบัญชีแล้ว
ข) ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้ซ้ื อเงินลงทุนใน Eltek s.r.o. จานวน
ร้ อยละ 100 โดยมี มูล ค่าประมาณ 22 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และบริ ษ ทั ฯได้รวมงบการเงิ นของ Eltek
s.r.o. ในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เชื่ อว่า
รายการซื้ อกิ จ การ Eltek s.r.o โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V. ถื อ เป็ นการรวมธุ รกิ จ
เนื่ องจากสิ นทรั พ ย์ที่ ได้ม าและหนี้ สิ นที่ รับ มานั้นประกอบกัน ขึ้ นเป็ นธุ รกิ จ และ Delta Greentech
(Netherlands) B.V. มีอานาจในการควบคุม Eltek s.r.o ตามคานิ ยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ รกิจ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ต้องประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของธุ รกิ จที่ ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่ งต้องไม่เกิ น
กว่าหนึ่งปี นับจากวันที่ซ้ื อ Eltek s.r.o และต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อเพื่อ
สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
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ในระหว่างไตรมาสที่ หนึ่ งของปี ปั จจุ บ นั การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ที่ระบุ ได้ที่ ได้มาและ
หนี้ สินที่ รับมา ณ วันที่ ซ้ื อเงิ นลงทุ น (4 เมษายน 2560) ได้เสร็ จสมบูรณ์ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
มูลค่ายุติธรรมของธุ รกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อ ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุ รกิจ
มูลค่าการซื้ อขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
*

มูลค่ายุติธรรม
40
137
222
183
534
132
54
(523)
(217)
(26)
536

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชี*
40
137
222
183
278
2
87
(523)
(217)
209

100
536
222
758

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยได้ประเมิ นว่ามู ลค่าของสิ น ทรั พย์และหนี้ สิ นของ Eltek s.r.o. ณ วัน ที่
31 มีนาคม 2560 และ ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 (วันที่ ซ้ื อเงินลงทุน) ไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นสาระสาคัญ จึงถือว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ระบุ ได้ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาของ Eltek s.r.o. ณ วันที่ ซ้ื อเงิ นลงทุ นมีมูลค่า
เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของ Eltek s.r.o. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ ภายในช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าดังกล่าว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ นทรั พ ย์ที่ ร ะบุ ไ ด้ ที่ ไ ด้ ม าและหนี้ สิ นที่ รั บ มา จึ ง ได้ ท าการปรั บ ย้อ นหลั ง
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ี
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จานวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเพิ่มขึน้ (ลดลง)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(35)
ค่าความนิยม (หมายเหตุ 17)
35
รายการปรั บ ปรุ งดังกล่ าวไม่ มี ผ ลกระทบต่ องบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2560
เนื่ องจาก Delta Greentech (Netherlands) B.V. เริ่ ม มี อานาจควบคุ ม Eltek s.r.o. ตั้งแต่ วนั ที่ 4 เมษายน
2560
ค) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่ งใหม่
- เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมี มติ ให้ดาเนิ นการจัดตั้ง Delta Energy
Systems (UK) Limited เพื่อเป็ นศูนย์วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ โดยได้จดทะเบี ยน
จัดตั้งที่ ป ระเทศสกอตแลนด์ และมี ทุ นจดทะเบี ยนจานวน 0.7 ล้านปอนด์ส เตอร์ ลิ ง ซึ่ งถื อหุ ้ น
โดย Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในอัตราร้ อยละ 100 ทั้งนี้ ได้จดทะเบี ยนจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่สามของปี ปั จจุบนั
- เมื่ อวัน ที่ 28 พฤศจิก ายน 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมี ม ติ ให้ดาเนิ นการจัดตั้ง Delta
Electronics (Automotive) Americas Inc. เพื่ อเป็ นศู น ย์วิจยั และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อีเลคโทรนิ ค ส์
โดยได้จดทะเบี ยนจัดตั้งที่ ป ระเทศสหรั ฐอเมริ กา และมีทุ นจดทะเบี ยนจานวน 10 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐฯ ซึ่ งถือหุ ้นโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V. ในอัตราร้อยละ 100 ทั้งนี้ ได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี ปั จจุบนั
14.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ที่ดินให้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: โอนออกเนื่ องจากการเปลี่ยน
ประเภทการใช้สินทรัพย์
(หมายเหตุ 15)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ (หมายเหตุ 34)

งบการเงินรวม
อาคารสานักงานให้เช่า

รวม

44
-

303
(50)

347
(50)

(2)
(8)
34

(9)
(41)
203

(11)
(49)
237
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(หน่วย: ล้านบาท)
ที่ดินให้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ (หมายเหตุ 34)

44
(7)
37

งบการเงินรวม
อาคารสานักงานให้เช่า
247
(42)
(32)
173

รวม
291
(42)
(39)
210

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
โอนออกเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทการใช้สินทรัพย์
(หมายเหตุ 15)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
210
211
56
(8)
(8)
(11)
(10)
237

7
210

มู ลค่าตามบัญชี ของอสั งหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ นข้างต้นที่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิ นมี จานวนใกล้เคี ยง
กับมูลค่ายุติธรรม
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15.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน
ราคาทุน:
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
เพิม่ ขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
โอนเข้าเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทการใช้สินทรัพย์
(หมายเหตุ 14)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ลดลงจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

875
(7)
4
(13)
859
-

3,151
65
534
16
3,766
92
(115)

6,368
991
(633)
11
(29)
(39)
26
6,695
1,226
(403)

1,209
102
(92)
(2)
1,217
139
(40)

1,361
144
(78)
7
(4)
(11)
6
1,425
373
(76)

139
732
(355)
(1)
515
962
(762)

499
65
(41)
(15)
(60)
1
449
102
(73)

495
183
(144)
10
(36)
(17)
(5)
486
320
(249)

14,097
2,282
(1,350)
566
(84)
(130)
31
15,412
3,214
(1,718)

2
(46)
815

9
(130)
3,622

(76)
7,442

1,316

(17)
1,705

(7)
708

(13)
465

(23)
534

11
(312)
16,607

-

744
85
2
831
96
(6)
(24)
897

4,559
624
(629)
(25)
(38)
26
4,517
782
(398)
(61)
4,840

1,086
116
(91)
(2)
1,109
115
(40)
(1)
1,183

859
108
(73)
(4)
(7)
2
885
145
(75)
(8)
947

-

406
65
(40)
(14)
(54)
1
364
60
(72)
(11)
341

363
35
(15)
(31)
(15)
(3)
334
35
(13)
(19)
337

8,017
1,033
(848)
(74)
(116)
28
8,040
1,233
(604)
(124)
8,545

29

15.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่ า:
1 มกราคม 2560
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2560
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

140
(40)
100
100

4
4
(3)
1

-

15
(6)
9
(6)
3

-

-

1
1
1

160
(46)
114
(9)
105

859

2,835

2,174

108

531

515

85

151

7,258

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

815

2,625

2,601

133

755

708

124

196

7,957

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ปี 2560 (788 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,033

ปี 2561 (1,012 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,233
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15.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

ราคาทุน:
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

313
313
313

1,535
64
1,599
16
(89)
1,526

5,040
872
(608)
5,304
1,046
(371)
5,979

1,199
102
(92)
1,209
138
(40)
1,307

1,080
134
(78)
1,136
334
(73)
1,397

103
570
(299)
374
578
(593)
359

232
33
(25)
240
84
(47)
277

100
163
(120)
143
279
(236)
186

9,602
1,938
(1,222)
10,318
2,475
(1,449)
11,344

-

446
41
487
29
(2)
514

3,470
528
(605)
3,393
674
(368)
3,699

1,075
116
(91)
1,100
114
(39)
1,175

734
91
(73)
752
126
(73)
805

-

185
31
(25)
191
37
(47)
181

79
5
(9)
75
5
(2)
78

5,989
812
(803)
5,998
985
(531)
6,452
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15.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

ค่ าเผื่อการด้อยค่ า:
1 มกราคม 2560
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2560
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

-

140
(40)
100
100

4
4
(3)
1

-

15
(6)
9
(6)
3

-

-

1
1
1

160
(46)
114
(9)
105

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

313

1,012

1,907

109

375

374

49

67

4,206

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

313

912

2,279

132

589

359

96

107

4,787

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ปี 2560 (663 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

812

ปี 2561 (863 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

985
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี อ าคาร เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ จ านวนหนึ่ งซึ่ ง
ตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
มี จ านวนเงิ น ประมาณ 5,417 ล้านบาท (2560: 5,577 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ัท ฯ: 3,870 ล้านบาท 2560:
4,019 ล้านบาท)
16.

สิ ทธิในการใช้ ทดี่ ิน
มูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
46
(1)
(1)
44
171
4
(2)
3
220

ในปี 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งของบริ ษ ัท ฯ คื อ Delta Electronics India Pvt. Ltd. ได้จ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้ า
สาหรั บค่ าสิ ทธิ ในการใช้ที่ ดินให้แก่ บ ริ ษทั ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งจานวนเงิ นประมาณ 395 ล้านรู ปี
อินเดี ย หรื อ ประมาณ 209 ล้านบาท เพื่ อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินส าหรับสร้ างอาคารสานัก งาน
ปฏิ บ ตั ิ ก ารด้านการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งเมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 การโอนสิ ทธิ ใ นการใช้ที่ ดิ น
จานวนเงินประมาณ 383 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 171 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้
เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยอดคงเหลื อจานวนประมาณ 12 ล้านรู ปีอินเดียหรื อประมาณ 5 ล้านบาทนั้น
บริ ษทั ย่อยข้างต้นอยูใ่ นระหว่างดาเนินการขอคืนจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
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17.

ค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
รายการปรับปรุ งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 13.2.2)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
307
189
(92)
11
415
35
450

(12)
438

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของค่าความนิ ยมข้างต้นประกอบด้วย ค่าความนิยมที่บริ ษทั
ฯรั บ รู ้ จากการซื้ อกลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยคื อ Delta Electronics (Switzerland) AG (เดิ มชื่ อ “Delta Energy Systems
(Switzerland) AG”) ในระหว่างปี 2546 จานวนประมาณ 215 ล้านบาท และค่าความนิ ยมที่ Delta Greentech
(Netherland) B.V. รั บ รู ้ จ ากการซื้ อ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหว่ า งปี 2560 จ านวนประมาณ 223
ล้านบาท
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่า
จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ โดยประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่า จะได้รับ อ้างอิ ง จาก
ประมาณการทางการเงิ นซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ จากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงิ นสดดังกล่ าวครอบคลุ ม
ระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่สาคัญในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสด สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ส่ วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ DES
Eltek s.r.o.
อัตราการเติบโต
3
2
อัตราคิดลดก่อนภาษี
13
15
34

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์
การเติบโตของตลาด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น อัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึง
ความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ๆ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยทาการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมโดยการเปรี ยบเที ยบมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (ซึ่ งคานวณโดยผูป้ ระเมินอิสระ) กับมูลค่าตามบัญชี
และพบว่ามูลค่าที่คาดว่าได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
18.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

สิ ทธิบตั ร
ราคาทุน:
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟต์แวร์
กับลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
รวม
ซอฟต์แวร์

อื่นๆ

1,176
-

238
23
(2)

-

30
1
-

1,444
24
(2)

83
2
-

-

2

130

-

132

-

(103)
1,073
(8)
1,065

(1)
(5)
5
260
51
(3)
(9)
299

8
138
(7)
131

(28)
3
3

(29)
(5)
(90)
1,474
51
(3)
(24)
1,498

85
85
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18.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น (ต่ อ)

สิ ทธิบตั ร
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม:
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟต์แวร์
กับลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
รวม
ซอฟต์แวร์

อื่นๆ

709
55
-

224
15
(2)

10
-

24
1
-

957
81
(2)

80
2
-

(63)
701
53
(5)
749

(1)
(5)
5
236
23
(3)
(8)
248

10
13
(1)
22

(23)
2
1
3

(24)
(5)
(58)
949
90
(3)
(14)
1,022

82
1
83

372
316

24
51

128
109

1
-

525
476

3
2

19. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2561
2560
968
798
6,746
5,886
570
213
1,105
923
94
1,844
2,024
474
636
11,801
10,480

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
246
90
5,884
5,060
832
471
1,032
871
94
1,076
1,289
113
150
9,277
7,931
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20. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2561
2560
เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 34)
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายค้างชาระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

15
151
29
52
247

5
116
63
55
239

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
92
14
106

65
12
77

21. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561
2560
(1,273)
(1,373)
39
36
(1,234)

(1,337)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(282)
(271)
(282)

(271)
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ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
จานวนที่ลูกจ้างจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
(1,373)
(2,431)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(271)
(259)

(41)
(25)

(48)
(27)

(22)
(7)

(22)
(7)

-

1

-

-

(1)

(4)

-

(4)

38
4
66
59
(1,273)

(38)
(12)
8
(3)
75
1,117
(11)
(1,373)

18
(282)

21
(271)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการแสดงได้ดงั นี้

มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ
จานวนที่นายจ้างจ่ายสมทบ
จานวนที่ลูกจ้างจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
36
972
2
7
(2)
(4)
39

5
15
3
(12)
(926)
(21)
36

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

-
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จานวนเงินของประเภทสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่เป็ นส่ วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการมี
ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล
หุ น้ กู้
อื่นๆ

งบการเงินรวม
2561
2560
23
21
13
12
3
3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก: รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2561
2560
41
48
25
27
(2)
(5)
64

(1)
69

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
22
22
7
7
29

29

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยคาดว่า จะจ่ า ยช าระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานภายใน 1 ปี ข้างหน้ า
เป็ นจานวนประมาณ 64 ล้า นบาท (เฉพาะบริ ษ ัท ฯ: จานวน 13 ล้านบาท) (2560: จานวน 60 ล้านบาท
เฉพาะบริ ษทั ฯ: จานวน 8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยประมาณ 9-21 ปี (เฉพาะบริ ษั ท ฯ: 13 ปี ) (31 ธั น วาคม 2560: 9-22 ปี
เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ปี )
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการขึ้นเงินบาเหน็จ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2561
2560
1.8 - 7.7
1.5 - 7.7
3.0 - 9.0
3.0 - 9.0
1.5
1.5
0.8 - 13.0 0.5 - 13.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2.6
2.6
3.0 - 9.0
3.0 - 9.0
13.0
13.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.5%-10%
0.5%-10%
1%-10%
1%-10%
อัตราคิดลด
ลดลง 72 เพิ่มขึ้น 135 ลดลง 8 เพิ่มขึ้น 64
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) เพิ่มขึ้น 61 ลดลง 5 เพิ่มขึ้น 58 ลดลง 2
อัตราการขึ้นเงินบาเหน็จ
เพิ่มขึ้น 56 ลดลง 51
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น 6 เพิ่มขึ้น 45 เพิ่มขึ้น 6 เพิ่มขึ้น 45
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.5%-10%
0.5%-10%
1%-10%
1%-10%
อัตราคิดลด
ลดลง 94 เพิ่มขึ้น 136 ลดลง 19 เพิ่มขึ้น 52
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) เพิ่มขึ้น 45 ลดลง 12 เพิ่มขึ้น 42 ลดลง 9
อัตราการขึ้นเงินบาเหน็จ
เพิ่มขึ้น 65 ลดลง 60
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
ลดลง 5 เพิ่มขึ้น 35 ลดลง 5 เพิ่มขึ้น 35
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่น้ ีกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการ
แก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
หนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 114 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
22. ประมาณการหนีส้ ิ น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รับรู ้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยระหว่างปี
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับรู ้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
510
58
157
40
(32)
(7)
(113)
(39)

รวม
568
197
(39)
(152)

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
รวม
265
265
62
62
(27)
(27)
(34)
(34)

1

-

1

-

-

-

(75)
(9)

(12)
(3)

(87)
(12)

-

-

-

(29)
410
237
(14)
(148)

(1)
36
28
(11)
(11)

(30)
446
265
(25)
(159)

(26)
240
81
(11)
(40)

8
-

(26)
240
89
(11)
(40)

(13)
472

(2)
40

(15)
512

1
271

8

1
279
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ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
49
8
361
28
410
36
1
471
472

รวม

12
28
40

57
389
446

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
รวม
240
240
240
240

13
499
512

271
271

8
8

279
279

การรับประกันสิ นค้ า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ประมาณการหนี้ สินสาหรับการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอ้างอิง
จากข้อมู ล การซ่ อมแซมและรั บ คื นสิ น ค้าที่ ข ายในอดี ตกับ ปริ ม าณการขายสิ น ค้าแต่ ละประเภทที่ มี ก าร
รับประกันในปั จจุบนั
23.

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจาปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว

24.

เงินปันผล
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในปี 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจาปี สาหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
เงินปันผลประจาปี สาหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

2,744

2.20

3,742

3.00
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25.

ค่ าสิ ทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขอใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาและเทคโนโลยี (Intellectual
Property & Technology License Agreement) กับ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งคื อ Delta Electronics Inc.
(“ผูอ้ นุ ญาต”) โดยผูอ้ นุ ญาตยินยอมให้บริ ษทั ฯผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้สิทธิ บตั รและเทคโนโลยี
ของผูอ้ นุ ญาตรวมทั้งส่ วนปรับปรุ งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการตอบแทนการใช้สิทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั ฯตกลงจ่าย
ค่าสิ ทธิ ให้แก่ผูอ้ นุ ญาตโดยคิ ดในอัตราร้ อยละของรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์ภายใต้สัญญานี้ ซึ่ งอัตรา
ร้ อยละดังกล่ าวถื อตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมี การทบทวนอัตราร้อยละ
ดังกล่าวเป็ นรายปี ก่อนวันครบกาหนดของสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 และครบ
กาหนดเป็ นรายปี และจะมี ผลบังคับ ต่ อเนื่ องเป็ นรายปี จนกว่าคู่ สั ญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิ ก ทั้งนี้
บริ ษ ัท ฯได้บ ัน ทึ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น ดัง กล่ า วเป็ น “ค่ า สิ ท ธิ ” โดยแสดงอยู่ภ ายใต้รายการ “ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการขายและจัดจาหน่าย” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

26.

ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯได้ท าสัญญาบริ การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คื อ Delta Energy Systems
(Germany) GmbH และกับ บริ ษ ัท ร่ ว มแห่ ง หนึ่ งคื อ Delta Electronics (Switzerland) AG ภายใต้สั ญ ญา
ดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มจะให้ บ ริ ก ารวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (ด้า นการออกแบบและ
วิศวกรรม) ให้กบั บริ ษทั ฯโดยคิดค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การเท่ากับต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการวิจยั และ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ บ วกก าไรส่ ว นเพิ่ ม ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ ร าคาตลาด (Arm’s length basis) ซึ่ งสั ญ ญา
ดังกล่าวครบกาหนดเป็ นรายปี
บริ ษ ทั ฯได้แสดงรายการค่ าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศ วกรรมที่ เกิ ดขึ้ นดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
“ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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27.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
วัตถุดิบใช้ไปและค่าซื้ อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าออกแบบและวิศวกรรม
ค่าบริ การจ่าย
ค่าสิ ทธิ จ่าย
28.

งบการเงินรวม
2561
2560
7,984
7,501
33,238
29,482
(346)
853
1,241
1,041
92
82
609
671
34
15
53
915
98
174
1,257
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,869
4,521
24,268
20,771
(109)
(48)
985
812
1
2
703
802
31
13
1,381
2,184
98
174
1,257
-

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นสุ ทธิ จาก
การซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจาก
การจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงสุ ทธิ จาก
การเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(164)
(12)

(209)
(2)

-

(39)
(3)

13
(31)

(49)
(7)

-

-

-

61

-

-

-

(68)

-

-

9
(185)

(5)
3
(276)

-

(42)
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รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คานวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
ร้อยละ 20
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ
จากรัฐบาล
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ความแตกต่างของอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ผลขาดทุนสาหรับปี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่เคยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
แต่นามาใช้ประโยชน์ระหว่างปี
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2561
2560
5,335
6,464

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,563
4,765

(1,067)
(12)

(1,293)
(2)

(913)
-

(953)
(3)

940

1,016

912

967

(52)
(11)
(46)

(126)
(21)
(55)

(6)

(53)

33
13
17
(46)
(185)

36
152
17
3
(276)

7
1
-

(53)
(42)

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอยูใ่ นช่วงระหว่าง
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35
ส่ วนประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี และหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
(ปรับปรุ งใหม่)
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โบนัสค้างจ่าย
การรับประกันสิ นค้า
ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
ขาดทุนทางภาษียกมา
อื่นๆ
รวม

27
137
8
12
17
3
35
239

18
92
24
13
47
4
28
226

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-
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งบการเงินรวม
2561
2560
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
รวม

144
144

113
113

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จานวน 3,764 ล้านบาท 444 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 206 ล้านบาท 47 ล้านยูโร หรื อ
ประมาณ 1,741 ล้านบาท 31 ล้านรู เบิลรัสเซี ย หรื อ ประมาณ 15 ล้านบาท และ 639 ล้านจัต หรื อประมาณ
14 ล้านบาท (2560: 3,315 ล้านบาท 1,029 ล้านรู ปี อินเดี ย หรื อ ประมาณ 523 ล้านบาท 50 ล้านยูโร หรื อ
ประมาณ 1,939 ล้านบาท 31 ล้านรู เบิลรัสเซี ย หรื อ ประมาณ 18 ล้านบาท และ 639 ล้านจัต หรื อ ประมาณ
15 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน และบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อย
อาจไม่ ได้ใช้ป ระโยชน์ จากรายการผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หัก ภาษี และขาดทุ น ทางภาษี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้
เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยยังไม่มีกาไรทางภาษี และไม่สามารถประมาณการประโยชน์ที่ จะได้รับ จากรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
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รายการขาดทุ นทางภาษี ที่ ยงั ไม่ได้ใช้ที่บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยไม่ ได้บ นั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการ
ตัดบัญชี แบ่งตามวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
รอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์
ภายใน 5 ปี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
รวม
รอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์
ภายใน 8 ปี
31 มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2566
31 มีนาคม 2567
31 มีนาคม 2568
ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดการใช้
ประโยชน์
รวม

28
34
22
14
572
15

12
28
35
22
14
19

59
19
38
24
15
16
-

147
66
20
42
26
49
18

1,776
2,632

2,093
2,591

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

556
556

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกี่ ยวข้องกับเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมซึ่ งไม่ได้รับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนรวม 194 ล้านบาท (2560: 181 ล้านบาท)
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29.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษี อากรจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นภายใต้เงื่ อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิ ประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนา
เงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ตอ้ ง
นาเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออก
3.4 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับ
จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติเป็ น
ระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาการได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็ นสอง
เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
3.6 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ ง
อานวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
4. วันที่เริ่ มใช้บตั รส่ งเสริ ม
5. สิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติม

1494(2)/2552
ผลิต DC FAN

2061(1)/2553
1732(2)/2557
ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ผลิต Electro-magnetic
และชิ้ นส่ วนอีเลคโทรนิ คส์
products
สาหรับยานพาหนะ

บริ ษทั ฯ
1158(2)/2558
ผลิต Electro-magnetic
products

1688(2)/2558
ผลิต DC FAN

59-1316-1-00-2-0
การออกแบบทาง
อีเลคโทรนิ คส์

61-1505-1-00-1-0
ผลิต Electro-magnetic
products

บริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
1813(2)/2554
1814(2)/2554
ผลิต Inverter
ผลิตหลอดไฟฟ้า
โคมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์แสดงภาพ

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
298,170,000 บาท)

8 ปี

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
124,000,000 บาท)

5 ปี
(วงเงินไม่เกิน
155,000,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
200,000,000 บาท)

8 ปี

4 ปี
(วงเงินไม่เกิน
1,572,170,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
182,000,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
199,000,000 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

15 มีนาคม 2556

10 มกราคม 2558

5 มกราคม 2561

5 มกราคม 2560

1 ธันวาคม 2560

ได้รับประโยชน์
ทางภาษีอากร
เพิ่มเติ มสาหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-

-

ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม
สาหรับการลงทุ นเพื่อ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดาเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดาเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดาเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดาเนิ นการ
-
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ขออนุ มตั ิจากกรมสรรพากรเพื่อเป็ นสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้รับการอนุ มตั ิแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และได้รับ บัตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับกิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษี เช่ น การลดอัตราภาษี เงิ นได้ การได้รับ ยกเว้นภาษี เงิ นได้ รวมถึ งภาษี ธุรกิ จเฉพาะส าหรั บ การ
ให้ บ ริ ก ารด้า นบริ ห าร ด้ า นเทคนิ ค การให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ภายใต้เงื่ อ นไขที่ ก าหนดบางประการ
เป็ นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2561
รายได้ของบริ ษทั ฯจาแนกตามกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริ ม
2561
2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

446
39,338
39,784

กิจการ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
2561
2560

393
35,261
35,654

109
231
340

111
120
231

รวม
2561

2560

555
39,569
40,124

504
35,381
35,885

สิ ทธิ พิเศษทางภาษีที่มีสาระสาคัญที่บริ ษทั ย่อยอื่นๆได้รับ มีดงั นี้
- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษี จากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกี ยเมื่อวันที่
22 ธัน วาคม 2549 ส าหรั บ ผลิ ตสิ น ค้าประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้เงื่ อ นไขที่
กาหนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึ งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นจานวนเงิ น
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 6.2 ล้านยูโรเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่ งเป็ นปี ที่เริ่ มประกอบกิจการ
ในปัจจุบนั คงเหลือสิ ทธิ พิเศษดังกล่าวจานวนทั้งสิ้ นประมาณ 1 ล้านยูโร
- Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ได้ รั บ สิ ทธิ พิ เศษทางภาษี จ ากรั ฐ บาลของประเทศอิ น เดี ย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ส าหรับผลิ ตสิ นค้าประเภท Telecom Power Systems และ Uninterrupted
Power Solutions ภายใต้เงื่ อนไขที่ กาหนดบางประการ สิ ท ธิ พิเศษดังกล่ าวรวมถึ งการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้นและได้รับลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มในอัตราร้ อยละ 30 ของอัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนด
ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่ งครบกาหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2561
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30.

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

31.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ผมู ้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรั พ ยากรให้ก ับ ส่ วนงานและประเมิ นผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือประธานบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
การบันทึ กบัญ ชี ส าหรั บ รายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลัก ษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญ ชี
สาหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1)
2561
2560
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ให้กบั ลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

36,672
36,672

ส่ วนงานระบบ
อัตโนมัติ 3)
2561
2560

อื่น ๆ
2561

2560

งบการเงินรวม
2561
2560

16,394
16,394

10,496
10,496

1,890
1,890

1,809
1,809

379
379

247
247

53,067
53,067

49,224
49,224

กาไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
4,478
5,706
1,331
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี

734

-

42

(1,066)

(911)

4,743

5,571

240
176
401
(270)
53
(9)
5,334
(185)
(23)
5,126

193
64
425
379
(105)
(102)
59
(20)
6,464
(276)
(1,259)
4,929

กาไรสาหรับปี

34,404
34,404

ส่ วนงานระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 2)
2561
2560
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1) ส่ วนงานเพาเวอร์ อี เลคโทรนิ คส์ (Power electronics segment) เป็ นส่ ว นงานที่ ทาการออกแบบ ผลิ ต และจาหน่ ายเพาเวอร์ ซัพ พลายส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ที่ใช้ในรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์หลั กได้แก่
ดีซี-ดีซี คอนเวอร์ เตอร์ เพาเวอร์ ซัพพลายสาหรับคอมพิวเตอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์ DES ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์ที่ใช้ในรถยนต์ พัดลม
ระบายความร้อน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรื อน รวมถึงโซลินอยด์และอีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น
2) ส่ วนงานระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน (Infrastructure segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาการออกแบบ ผลิ ต และติ ดตั้งระบบโครงสร้ างพื้ นฐานสาหรั บ
เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล และโครงสร้ างพื้ นฐานสาหรั บระบบพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทดแทน ระบบ
กักเก็บพลังงาน และพลังงานกาลังสู ง เป็ นต้น
3) ส่ วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอัตโนมัติสาหรั บภาคอุตสาหกรรมและ
อาคาร โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบอัตโนมัติสาหรั บเครื่ องจักร ระบบขับเคลื่อนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะ และระบบแสงสว่าง
อัตโนมัติสาหรับอาคาร เป็ นต้น

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้ จากลูกค้ าภายนอกกาหนดขึน้ ตามสถานทีต่ ้ งั ของลูกค้ า
สหรัฐอเมริ กา
จีน
อินเดีย
เนเธอร์แลนด์
เยอรมนี
สิ งคโปร์
ไต้หวัน
ประเทศอื่นๆ
รวม

2561
13,220
9,495
7,715
1,461
4,974
2,458
941
12,803
53,067

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
14,011
8,486
7,386
4,608
2,236
1,024
603
10,870
49,224

สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวีย น (ไม่ รวมเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี แ ละสิ น ทรั พ ย์
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
(หน่วย: ล้านบาท)
2561
2560
ไทย
4,793
4,210
สโลวาเกีย
1,541
1,609
อินเดีย
1,323
1,383
เยอรมนี
581
499
ประเทศอื่นๆ
432
538
รวม
8,670
8,239
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยไม่ มี รายได้จากลู ก ค้ารายใดที่ มี มู ล ค่ าเท่ ากับ หรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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32.

กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุ นเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 7 ของ
เงินเดื อน (2560: อัตราร้ อยละ 7 ของเงิ นเดื อน) กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดย ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ หรื อเมื่อพนักงานนั้นได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งในระดับผูจ้ ดั การ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 104 ล้านบาท (2560: 90 ล้านบาท)
กองทุนสารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ย่อย เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามนโยบายของบริ ษทั ย่อยและเป็ นไปตาม
กฎหมายของประเทศที่บริ ษทั ย่อยนั้นดาเนินกิจการอยู่

33.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนและสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
33.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่สาคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
การซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ จานวนประมาณ 267 ล้านบาท 2 ล้านยูโรหรื อประมาณ 76 ล้านบาท
และ 10,465 ล้านรู ปี อิ นเดี ย หรื อประมาณ 4,843 ล้านบาท (2560: 171 ล้านบาท 2 ล้านยูโรหรื อ
ประมาณ 75 ล้านบาท และ 19 ล้านรู ปี อิ นเดี ย หรื อประมาณ 9 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษ ัทฯ: 267
ล้านบาท 2560: 171 ล้านบาท)
33.1.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่สาคัญที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงาน ดังนี้

สกุลเงิน

รู ปีอินเดีย
ยูโร

จานวนเงิน
(ล้านหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
43
1
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ่ายชาระ
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
11
38
49

2
12
14

6
1
7
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สกุลเงิน

รู ปีอินเดีย
ยูโร

จานวนเงิน
(ล้านหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
60
4
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ่ายชาระ
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
12
84
96

12
55
67

7
1
8

33.2 ภาระคา้ ประกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ าประกันที่สาคัญซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจ
คงค้างอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้
33.2.1 หนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯคงค้างอยู่ประมาณ 340 ล้านบาท (2560:
684ล้านบาท) (รวมหนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯให้แก่ กรมสรรพากร
จานวนประมาณ 307 ล้านบาท (2560: 656 ล้านบาท) สาหรับการถูกประเมินภาษี ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 33.3.1)
33.2.2 หนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัทย่อยคงค้างอยู่ประมาณ 954 ล้านรู ปี อิ นเดี ย
หรื อประมาณ 442 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรื อประมาณ 13 ล้านบาท (2560: 810 ล้านรู ปีอิ นเดี ย
หรื อประมาณ 412 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรื อประมาณ 14 ล้านบาท)
33.3 การถูกประเมินภาษี
33.3.1 ก. ในปี 2555 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อ ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสาหรับปี
2544 ถึง 2547 เป็ นจานวนเงินประมาณ 401 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และบริ ษทั ฯ
ได้ยื่นอุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ์ ของกรมสรรพากร ซึ่ งในระหว่างปี 2556
คณะกรรมการฯมีคาวินิจฉัยให้ยกอุ ทธรณ์ ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้ องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงั กล่าวของกรมสรรพากรและเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาพิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบี้ยปรับและ
เงิ น เพิ่ ม ลงเหลื อจานวนประมาณ 201 ล้านบาท จากเดิ มที่ กรมสรรพากรค านวณไว้ที่ 270
ล้านบาท ส่ วนคาขออื่ นของบริ ษ ทั ฯ ศาลภาษี อากรกลางให้ยกฟ้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ไม่เห็ นด้วยกับคาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื่นอุทธรณ์ คาพิพากษาดังกล่าวต่อ
ศาลฎีกา
53

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้ยกคาฟ้ องที่บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้ องต่อศาล
ฎีกาให้มีการพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีของกรมสรรพากรสาหรับปี 2544 ถึง 2547
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้องชาระภาษีรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรจานวน
401 ล้านบาท ซึ่ งในระหว่างปี ปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ฯได้จ่ายช าระภาษี รวมเบี้ ยปรั บ และเงิ นเพิ่ ม
ดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรเรี ยบร้อยแล้ว
ข. ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสาหรับปี
2548 เป็ นจานวนเงินประมาณ 1.96 ล้านบาท และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับปี
2548 จานวนประมาณ 0.06 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรมสรรพากร ปั จจุ บ ันค าอุ ท ธรณ์ อยู่ในระหว่างการ
พิ จารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริ ษ ัท ฯได้รับ หนังสื อ ประเมิ น ภาษี เงิ น ได้
นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสาหรับปี 2549 เป็ นจานวนเงินประมาณ 169 ล้านบาท (รวมเบี้ย
ปรั บ และเงิ นเพิ่ม ) และ หนังสื อประเมิ นภาษี ธุ รกิ จเฉพาะส าหรั บปี 2549 จานวนประมาณ
2 ล้านบาท (รวมเบี้ ยปรับและเงิ นเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปั จจุบนั คาอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ค. เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2560 บริ ษัท ฯได้ รั บ หนั ง สื อประเมิ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสาหรับปี 2550 เป็ นจานวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท และ หนังสื อประเมิ น
ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะส าหรั บ ปี 2550 จานวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวมเบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม )
ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อคณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรมสรรพากร ปั จจุ บ ัน
คาอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ง. เมื่ อ วัน ที่ 21 สิ งหาคม 2561 บริ ษั ท ฯได้ รั บ หนั ง สื อประเมิ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสาหรับปี 2551 เป็ นจานวนเงินประมาณ 49 ล้านบาท และ หนังสื อประเมิ น
ภาษีธุรกิ จเฉพาะสาหรับปี 2551 จานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อคณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรมสรรพากร ปั จจุ บ ัน
คาอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯได้บ ัน ทึ ก ส ารองหนี้ สิ น จากการถู ก ประเมิ น ภาษี ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นข้อ ข และ ค
จานวนประมาณ 216 ล้านบาท (รวมเบี้ ยปรับ และเงิ นเพิ่ม ) ไว้แล้วโดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ
“หนี้ สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน
และในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสารองหนี้ สินจากการถู กประเมินภาษีตามที่กล่าวไว้
ในข้อ ง จานวนประมาณ 23 ล้านบาท (รวมเบี้ ย ปรั บ และเงิ นเพิ่ ม ) โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ
“หนี้ สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้จากการถู กประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน
และได้บนั ทึ กจานวนดังกล่าวไว้ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้จากการถู กประเมิ นภาษี ”
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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33.3.2 บริ ษ ัท ย่อยในประเทศอิ น เดี ย ได้ถู ก หน่ วยจัดเก็ บ ภาษี ข องประเทศอิ น เดี ยประเมิ น ภาษี เงิ น ได้
นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ปี 2546 - 2559 เป็ นจานวนเงิ น รวมทั้งสิ้ น ประมาณ 163 ล้านรู ปี อิ น เดี ย หรื อ
ประมาณ 75 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสาหรับปี 2548 - 2560 เป็ น
จานวนเงิ นประมาณ 150 ล้านรู ปีอินเดี ย หรื อประมาณ 70 ล้านบาท ปั จจุบ นั อยู่ในระหว่างการ
อุทธรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าผลของการอุ ทธรณ์ จะเป็ นคุ ณต่อบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั
ย่อยจึงมิได้บนั ทึกสารองสาหรับการประเมินภาษีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
34.

ลาดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินบางรายการที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 4.20) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 20)
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

76

-

76

-

15

-

15

-

-

237

237

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 20)
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

61

-

61

-

5

-

5

-

-

210

210
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ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)

-

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)

35.

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
76

-

76

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
30

-

30

เครื่ องมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินลงทุน เงินกูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิ นดังกล่ าว และมีนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม
ดังนั้น บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจึ งไม่ ค าดว่าจะได้รับ ความเสี ย หายที่ เป็ นสาระส าคัญ จากการให้ สิ น เชื่ อ
นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มีฐานของลู กค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับ เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรั พ ย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ ส าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

4,227
223
4,450

-

-

10,348
10,348

1,033
11,558
55
12,646

15,608
223
11,558
55
27,444

0.00 - 8.25
(0.20) - (0.21)
5.25 - 8.75

-

-

-

-

11,801
11,801

11,801
11,801

-

57

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

2,113
215
2,328

43
43

-

14,340
14,340

867
10,468
4
11,339

17,320
215
10,468
47
28,050

0.00 - 5.25
0.00 - 4.50
0.00 - 8.75

229
229

-

-

-

10,480
10,480

229
10,480
10,709

8.40
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รวม

-

-

-

9,712
9,712

41
11,048
11,089

9,753
11,048
20,801

0.00 - 1.20
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

-

-

-

-

9,277
9,277

9,277
9,277

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รวม

-

-

-

11,866
11,866

20
9,197
9,217

11,886
9,197
21,083

0.10 - 1.75
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

-

-

-

-

7,931
7,931

7,931
7,931

-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
และการกู้ยืมหรื อให้กู้ยืมเงิ นเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงท าสัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิ นหนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หาร
ความเสี่ ยง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สาคัญดังนี้

งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน
โครู นาเช็ก
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

2561
196
5
193
17
-

2560
172
2
139
26
-

(หน่วย: ล้านหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้ สินทางการเงิน

2561
201
3
438
-

2560
153
2
320
1

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

2561
346
4
184
17
-

2560
288
2
139
26
-

หนี้ สินทางการเงิน

2561
193
9
438
-

2560
144
6
320
1
59

(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
32.4498
32.6809
37.1252
39.0273
0.2931
0.2898
1.4359
1.5260
32.9245
33.4067

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน
โครู นาเช็ก
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์

รายละเอี ย ดของสั ญ ญาซื้ อขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560
มีดงั ต่อไปนี้

จานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
134 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อยูโร
3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
21 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญออสเตรเลีย
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
เยนต่อบาท

155 ล้านเยน

จานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
155 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโรต่อรู เบิลรัสเซีย
1 ล้านยูโร
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
13 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
12 ล้านยูโร
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญออสเตรเลีย
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
เยนต่อบาท

45 ล้านเยน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
32.5620 - 33.1640
1.1401 - 1.1472

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อยูโร

70.2506 - 72.5207
0.7199 - 0.7237

รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญ
ออสเตรเลีย
บาทต่อเยน

0.2899 - 0.2940

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ครบกาหนดสัญญา
มกราคม - มีนาคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

ครบกาหนดสัญญา

32.5220 - 33.5250
69.3625

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
รู เบิลรัสเซียต่อยูโร

มกราคม - เมษายน 2561
มกราคม 2561

64.3700 - 65.1253
1.1785 - 1.1933
0.7526 - 0.7590

รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อยูโร
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญ
ออสเตรเลีย
บาทต่อเยน

มกราคม 2561
มกราคม 2561
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

0.2918 - 0.2919

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
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จานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
134 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เยนต่อบาท
155 ล้านเยน

จานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
116 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เยนต่อบาท
45 ล้านเยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
32.5620 - 33.1640
0.2899 - 0.2940

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

มกราคม - มีนาคม 2562

บาทต่อเยน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
32.5220 - 33.1600
0.2918 - 0.2919

ครบกาหนดสัญญา

ครบกาหนดสัญญา

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

มกราคม - เมษายน 2561

บาทต่อเยน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

35.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตราสารอนุ พ นั ธ์ แสดงมู ลค่ายุติธรรมซึ่ งคานวณโดยใช้เทคนิ คการคิ ดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตและ
แบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น อัตราแลกเปลี่ ยนทันที อัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้าของเงิ นตรา
ต่างประเทศและเส้ นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ย เป็ นต้น บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้ค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่ อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยและเสริ มสร้ างมู ลค่าการถื อหุ ้นให้ก ับ
ผูถ้ ื อหุ ้ น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ มบริ ษ ัทมี อ ัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.42:1 (2560: 0.42:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2560: 0.29:1)
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37.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
37.1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้ลงทุนเพิ่มใน
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็ นจานวนเงินประมาณ 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 80 ล้า นบาท โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ใช้ใ นการจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง ใหม่ ใ นประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า คื อ Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. (ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ที่ 13.2.2) ซึ่ งบริ ษั ท ฯได้ เพิ่ ม เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วเรี ยบร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วัน ที่
25 มกราคม 2562
37.2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล ในอัต ราหุ ้ น ละ 2.3 บาท รวมเป็ นเงิ น ประมาณ 2,869 ล้านบาท
โดยจ่ายจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561

38.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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