บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษ ทั เดลต้า อี เลคโทรนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)
และบริ ษ ทั ย่อ ย (กลุ ่ม บริ ษ ทั ) ซึ่ ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที ่ 31 ธั น วาคม 2562
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่ ม บริ ษ ทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ก าํ หนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุ ใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงิ นสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธี การตรวจสอบที่ ออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่อการประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ล ที่ ข ดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชี ที่สําคัญยิ่งรายการหนึ่ งของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากจํานวนรายได้ที่บนั ทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้าจํานวนมากราย
ซึ่ งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ด้วยเหตุ น้ ี ขา้ พเจ้าจึ งให้ความสําคัญเป็ นพิ เศษกับการรั บ รู ้ รายได้จากการขายของบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ เพื่ อให้แน่ ใจว่า
รายได้จากการขายสิ นค้าถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรั บ รู ้ รายได้ของบริ ษ ทั ฯโดยการทําความเข้าใจและประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของระบบ
การควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี
และช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี และทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้อมูลบัญชี รายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิ ดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10 จําเป็ นต้องอาศัยดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก ประกอบกับสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้า
ประเภทเทคโนโลยีระดับสู งซึ่ งโดยทัว่ ไปจะล้าสมัยเร็ วกว่าสิ นค้าประเภทอื่น ซึ่ งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าของค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
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ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อโดยทําความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอในการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อ มู ล อายุข องสิ น ค้า คงเหลื อ และการเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้า คงเหลื อ เพื่ อ ระบุ ถึ ง กลุ่ ม สิ น ค้า ที่ มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่า มี
การหมุ น เวีย นที่ ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บจํานวนเงิ น สุ ท ธิ ที่ กิ จการได้รับ จาก
การขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสิ นค้า
การด้ อยค่ าของค่ าความนิยมและสิ ทธิ บัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลื อของค่าความนิ ยมและสิ ทธิ บตั รเป็ นจํานวน 418
ล้านบาท และ 245 ล้านบาท ตามลําดับ ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและ
สิ ทธิ บตั รดังกล่าว เนื่ องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและสิ ทธิ บตั รถื อเป็ นประมาณการทางบัญชี
ที่ สํ าคัญ ที่ ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิ จอย่างมากโดยเฉพาะในการระบุ หน่ วยสิ นทรัพ ย์ที่ ก่ อให้ เกิ ดเงิ นสดและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึ งการกําหนดอัตรา
คิดลดที่เหมาะสม ซึ่ งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิ บตั ร
สําหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและสิ ทธิ บตั ร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่ วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึ งทําความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สําคัญที่ฝ่ายบริ หารเลื อกใช้ในการประมาณการ
กระแสเงิ น สดที่ ค าดว่าจะได้รับ ในอนาคตจากกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าวและอัตราคิ ดลดที่ ใ ช้ โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม
เรื่ องอื่น
งบการเงิ นรวมของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ มบริ ษทั ) และ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท เดลต้า อี เลคโทรนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นในสํานักงานเดี ยวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งแสดงความเห็ นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่ มี ส าระสําคัญ กับ งบการเงิ น หรื อกับ ความรู ้ ที่ ไ ด้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถู กต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มี เรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บ
กิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ี ห น้ า ที่ ใ นการกํากับ ดู แลมี ห น้ า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ลกระบวนการในการจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ น
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุล ยพิ นิจและการสังเกตและสงสั ยเยี่ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํา ความเข้าใจเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ใ ช่ เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ที่ อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อสงสั ย อย่างมี นัย สําคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็ นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็ นที่เปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการ
หรื อของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู ้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับ ห้ ามไม่ ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ าวต่ อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ปรี ชา อรุ ณนารา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2562

7
8
9
10
11

12,393,643,138
1,698,291
9,739,299,430
8,963,489,681
1,280,764,440
32,378,894,980

15,607,754,313
222,745,162
11,558,015,847
9,460,866,572
1,059,026,514
37,908,408,408

6,233,096,752
9,467,964,951
5,745,784,778
307,190,209
21,754,036,690

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

49,713,553
464,294,219
218,445,219
11,402,815,640
197,730,522
417,964,026
413,753,297
259,680,778
154,992,772
13,579,390,026
45,958,285,006

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
133,778,872
10,292,284,299
48,200,692,707

14,085,115,632
6,647,546,003
633,148
3,417,111
20,736,711,894
42,490,748,584

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิในการใช้ที�ดิน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

12
13
14
15
16
17
18
28

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2562

19

10,150,827,571
50,621,512
92,157,542

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

8,473,884,409
-

9,276,651,365
-

33.3.1
20

239,367,866
305,402,832
10,838,377,323

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

239,367,866
110,487,997
8,823,740,272

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

28
21
22

114,013,746
1,427,499,000
381,380,726
190,672,127
2,113,565,599
12,951,942,922

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

444,707,410
288,553,746
1,085,000
734,346,156
9,558,086,428

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

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
34,359,240,011
(3,210,182,797)
33,010,223,929
(3,881,845)
33,006,342,084
45,958,285,006
-

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
30,067,468,042
32,932,662,156
32,932,662,156
42,490,748,584
-

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

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี�สินระยะสั�น
หนี�สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการถูกประเมินภาษี
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี�สินระยะยาว
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื�น
ดอกเบี�ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
อื�น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

25
26

12

28
33.3.1

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

50,442,231,875
729,378,299

52,427,893,198
638,753,472

40,083,739,037
38,164,553

40,115,801,600
8,611,939

237,881,712
33,449,768
428,881,444
51,871,823,098

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

95,527,873
92,429,033
333,583,660
40,643,444,156

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

40,150,630,485
546,481,523
3,734,355,349
1,732,913,722
2,713,199,840
46,819,035
48,924,399,954

40,289,266,369
654,704,408
3,787,772,564
1,561,394,629
2,095,731,980
203,935,959
48,592,805,909

31,581,614,290
22,554,782
2,698,062,090
989,297,471
2,800,489,702
132,303,253
38,224,321,588

30,382,509,942
3,977,931
2,619,345,672
880,283,971
2,061,861,162
256,350,881
36,204,329,559

2,947,423,144
24,849,891
2,972,273,035
(1,836,483)
2,970,436,552
(18,774,548)
2,951,662,004

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

2,419,122,568
2,419,122,568
2,419,122,568
2,419,122,568

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

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
12
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

2562

2561

(793,488,536)

(986,006,687)

-

-

(25,024,541)

9,950,084

-

-

(818,513,077)

(976,056,603)

-

-

(163,750,063)

40,964,635

(40,687,554)

-

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
12
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

(34,995,630)

20,090,769

-

-

(198,745,693)
(1,017,258,770)

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

(40,687,554)
(40,687,554)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

1,934,403,234

4,211,437,573

2,378,435,014

4,539,167,436

2,959,960,371
(8,298,367)
2,951,662,004

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

2,419,122,568

4,539,167,436

1,942,701,601
(8,298,367)
1,934,403,234

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

2,378,435,014

4,539,167,436

2.37

4.12

1.94

3.64

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

30

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
1,247,381,614
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
1,247,381,614
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
1,247,381,614
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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
ยังไม่ได้จัดสรร
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
125,900,000
34,432,010,815
2,959,960,371
(163,750,063)
2,796,210,308
(2,868,981,112)
125,900,000
34,359,240,011
-

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการ
ส่วนแบ่ง
รวม
แปลงค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบอื�น
ที�เป็นเงินตรา
จากเงินลงทุน
ของส่วนของ
ต่างประเทศ
ในบริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้น
(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)
(2,447,379,266)
90,705,176
(2,356,674,090)
(793,488,536)
(60,020,171)
(853,508,707)
(793,488,536)
(60,020,171)
(853,508,707)
(3,240,867,802)
30,685,005
(3,210,182,797)
-

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
32,458,678,337
5,137,028,684
(914,964,030)
4,222,064,654
(2,744,239,551)
33,936,503,440
33,936,503,440
2,959,960,371
(1,017,258,770)
1,942,701,601
(2,868,981,112)
33,010,223,929
-

ส่วนของผู้
มีส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
15,043,603
(10,589,912)
(37,169)
(10,627,081)
4,416,522
4,416,522
(8,298,367)
(8,298,367)
(3,881,845)
-

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
32,473,721,940
5,126,438,772
(915,001,199)
4,211,437,573
(2,744,239,551)
33,940,919,962
33,940,919,962
2,951,662,004
(1,017,258,770)
1,934,403,234
(2,868,981,112)
33,006,342,084
-

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนเรือนหุ้นที�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
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
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
125,900,000
30,558,014,140
2,419,122,568
(40,687,554)
2,378,435,014
(2,868,981,112)
125,900,000
30,067,468,042
-

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
31,628,280,369
4,539,167,436
4,539,167,436
(2,744,239,551)
33,423,208,254
33,423,208,254
2,419,122,568
(40,687,554)
2,378,435,014
(2,868,981,112)
32,932,662,156
-

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
จากการตัดจําหน่ายสินค้าที�เสียหายและล้าสมัย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น
ประมาณการหนี�สินเพิ�มขึ�น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�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
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,970,436,552

5,335,008,563

2,419,122,568

4,562,653,373

1,628,364,995
104,980,164
61,936,537
480,133,680

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

1,332,987,656
881,978
(25,194,400)
328,152,744

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

(263,311,297)
185,130,052
138,714,289
(24,849,891)
7,639,441
1,854,733
(85,951,413)
(33,004,292)
(237,881,712)
1,836,483

(173,722,988)
63,741,232
106,283,110
(52,731,053)
91,119,480
106,732
(9,343,900)
(12,516,029)
(240,298,988)
9,421,057

(122,736,270)
144,174,989
44,726,852
14,158,219
(85,951,413)
(25,001,622)
(95,527,873)
-

(88,332,151)
28,676,290
49,218,437
88,046,510
(9,343,900)
(46,395,785)
(125,240,590)
-

4,936,028,321

6,954,730,089

3,929,793,428

5,756,856,228

1,635,272,953
280,554,508
(268,333,222)
(12,611,963)

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

1,644,310,304
(143,581,786)
(21,394,531)
(842,506)

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

(1,671,811,335)
69,451,902
(69,816,748)
(28,952,408)
166,425,214
5,036,207,222
232,433,411
(1,702,135)
(101,317,104)
5,165,621,394

1,355,155,293
(16,496,421)
(71,104,387)
(24,912,432)
19,006,188
4,764,694,507
259,484,631
(9,211,820)
(401,423,774)
(210,393,423)
4,403,150,121

(821,099,626)
4,623,313
(21,818,144)
(23,012,474)
(155,400)
4,546,822,578
96,729,623
(593,192)
4,642,959,009

1,379,873,482
28,565,754
(18,404,253)
(11,018,456)
74,914
3,722,119,275
147,972,403
(401,423,774)
(1,828,555)
3,466,839,349

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินลงทุนชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�น
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น
สิทธิในการใช้ที�ดินเพิ�มขึ�น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นเพิ�มขึ�น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี�ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที�ดินเป็นสิทธิในการใช้ที�ดิน
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี�จากการลดทุนในบริษัทร่วม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,334,130
221,046,871
161,325,677
(5,311,611,605)
46,726,360
(13,773,958)
(75,844,926)
(4,966,797,451)

(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)

(2,203,423,640)
(3,123,405,530)
2,065,445
(5,324,763,725)

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

(2,868,981,112)
(2,868,981,112)
(578,671,939)

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

(2,868,981,112)
(2,868,981,112)
-

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

(3,248,829,108)
34,717,933
(3,214,111,175)
15,607,754,313
12,393,643,138
-

(1,715,546,956)
3,423,507
(1,712,123,449)
17,319,877,762
15,607,754,313
-

(3,550,785,828)
30,886,646
(3,519,899,182)
9,752,995,934
6,233,096,752
-

(2,127,302,770)
(5,387,547)
(2,132,690,317)
11,885,686,251
9,752,995,934
-

1,642,976
-

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

-

-

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและ
มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่ 714 หมู่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ การผลิ ตและจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ รวมถึ งการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ฯได้รับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่ อนไข
(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯจากบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง คื อ
Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ต่อมา เมื่ อวันที่ 2 เมษายน 2562 บริ ษ ทั ดัง กล่ า วได้
แจ้งผลการซื้ อหลักทรัพย์แก่บริ ษทั ฯว่าได้เข้าลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯคิดเป็ นร้ อยละ 42.85 ซึ่ งการ
เข้า ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ดัง กล่ า ว มี ผ ลทํา ให้ Delta Electronics Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ข อง Delta Electronics
International (Singapore) Pte. Ltd. ได้ถือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯทั้ง โดยทางตรงและทางอ้อมรวมทั้ง สิ้ น
ร้อยละ 63.78 ซึ่ งถือว่า Delta Electronics Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ จดั ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงิ นรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้

1

ชื่อบริ ษทั

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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ธุรกิจลงทุน
เกาะเคย์แมน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ไทย
อีเลคโทรนิคส์
ธุรกิจลงทุนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สิ งคโปร์
อีเลคโทรนิคส์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100
100

100

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

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

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
100
100
สโลวาเกีย
100
100

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
วิจยั พัฒนา การตลาดและจําหน่าย เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เยอรมนี

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany)
GmbH)
Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd.
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Energy Systems (Romania) S.R.L.
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์

100

100

100

100

อินเดีย

100

100

โรมาเนีย

100

100

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือผ่าน Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.
Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA

อัตราร้อยละของ
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2562
2561
ร้อยละ ร้อยละ
ให้บริ การด้านการตลาดและบริ การ ออสเตรเลีย
100
100
หลังการขาย
ธุรกิจลงทุน
เนเธอร์แลนด์
100
100

2

ชื่อบริ ษทั

Delta Greentech (Netherlands) B.V.
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands)
Cooperaties UA)
Delta Energy Systems LLC
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.)
Eltek s.r.o.
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.)
Delta Electronics (Automotive) Americas Inc.
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.)
Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.*
Delta Electronics India Pvt. Ltd.
Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd.
บริ ษทั เดลต้า พีบีเอ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด

Delta Energy Systems (UK) Limited
*

ธุรกิจลงทุน

อัตราร้อยละของ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2562
2561
ร้อยละ ร้อยละ
เนเธอร์แลนด์
100
100

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

รัสเซี ย

100

100

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
ผลิต วิจยั และพัฒนาและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิต วิจยั และพัฒนาและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและประกอบพร้อมให้
คําปรึ กษาและบริ การติดตั้ง
อุปกรณ์อตั โนมัติ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์

สโลวาเกีย

100

100

สหรัฐอเมริ กา

100

100

อินเดีย

-

100

อินเดีย

100

100

เมียนมาร์

100

100

51

51

100

100

ลักษณะธุรกิจ

ไทย

สกอตแลนด์

ควบรวมกับบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียคือ Delta Electronics India Pvt. Ltd. เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

2.2.2 บริ ษทั ฯจะถื อว่ามีการควบคุ มกิ จการที่ เข้าไปลงทุ นหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.2.3 บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.2.4 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
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2.2.5 สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า เป็ น
เงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่า วได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.2.6 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว
2.2.7 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จํา นวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บ
งบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของกลุ่ มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี
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 ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับ
การรับรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลู กค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที่สะท้อนถึ งสิ่ ง
ตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 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
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มู ลค่าเครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมู ลค่ ายุติธ รรมหรื อราคาทุ นตัดจําหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้า น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะ
ทําให้มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่ มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมี ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม นํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลของสัญญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บ รู ้ สินทรั พย์และหนี้ สิน
สํา หรั บ สั ญญาเช่ า ทุ ก รายการที่ มี ระยะเวลาในการเช่ า มากกว่า 12 เดื อน เว้นแต่ สิ นทรั พ ย์อ้า งอิ ง นั้น มี
มูลค่าตํ่า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้
เช่ า ยัง คงต้อ งจัด ประเภทสั ญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น โดยใช้ห ลัก การ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม นํา
มาตรฐานนี้มาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การติดตั้ง ซ่อมแซม และอื่นๆ รับรู ้เมื่อกิจการให้บริ การเสร็ จสิ้ น
ดอกเบี้ยรั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุน
จริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย
วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
และจะถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของต้นทุ นการผลิ ตเมื่ อมี ก ารเบิ ก ใช้ ราคาทุ นดัง กล่ า ววัดมู ล ค่ า ตามวิธี ต้นทุ น
มาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง

4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนจะถู ก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.6

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั้น จะบันทึกตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อมราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นคํา นวณจากราคาทุ น โดยวิธี เส้ นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 3-32 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นจะถูกรับรู ้ ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมู ลค่าตามราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่า เผื่อการด้อยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ (ถ้า มี ) ค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ นของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
แม่พิมพ์
เครื่ องติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
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 วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8

สิ ทธิในการใช้ ทดี่ ินและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ ในการใช้
ที่ดินคํานวณจากราคาทุนของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินโดยใช้วธิ ี เส้นตรงตามอายุของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินคือ 99 ปี
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกต้นทุ น
เริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ่ มแรกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า โดยกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
สิ ทธิ บตั ร
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

อายุการให้ประโยชน์
20 ปี
3 ปี
10 ปี

4.10 ค่ าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการ
รวมธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่ อทดสอบการด้อยค่ า กลุ่ ม บริ ษ ทั จะปั นส่ วนค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ดขึ้ นจากการรวมกิ จการให้ก ับ หน่ ว ย
สิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวม
กิจการ และจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดตํ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั
ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุ มกลุ่มบริ ษทั
หรื อถู กกลุ่มบริ ษทั ควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับ
กลุ่มบริ ษทั
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นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกันยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ทั ร่ ว มและบุ ค คลหรื อกิ จการที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ
หรื อกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ ก เป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะ
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนอื่ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท หากมี ข ้อบ่ ง ชี้ ว่า สิ นทรั พ ย์ดัง กล่ า วอาจด้อยค่า และจะทํา การ
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
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ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด
ว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของสิ นทรั พ ย์ที่ ก ํา ลัง พิ จารณาอยู่ ในการประเมิ นมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมหัก ต้น ทุ นในการขาย กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้
แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถ
จะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ ใช้กาํ หนดมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ ง
ล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามู ลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิ จการไม่เคยรั บ รู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใ นงวด
ก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ ไปยังส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนทันที
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่กลุ่ มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หกั ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ที่ รั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ประกอบด้ว ยต้น ทุ น ดอกเบี้ ย จากภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิ จากรายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ ซึ่ งคํานวณโดยใช้อตั ราเดียวกันกับอัตราที่ใช้
คิดลดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์โครงการสุ ทธิ จาก
รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถู กรับรู ้ ท้ งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายจ่ายที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดรายการ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ปั จจุ บ นั ตามจํา นวนที่ ค าดว่า จะจ่ า ยให้ ก ับ หน่ วยงานจัด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ไ ด้ใ ช้ใ นจํา นวนเท่ า ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.19 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถูกวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วนั ที่สัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่ า งประเทศล่ วงหน้า ได้มี ผลผูก มัด และมี การวัดมู ลค่ าในภายหลัง ของสั ญ ญาซื้ อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่รับรู ้ในบัญชี ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมเช่นกัน กําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้นจะถู ก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ่ืนโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธ รรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไ ม่ มี ตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องสํา หรั บ สิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มี ล กั ษณะเดี ย วกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มู ลอื่ นที่ สามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
จึ งอาจแตกต่า งไปจากจํา นวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ที่สํ า คัญมี
ดังต่อไปนี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อ
รับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าคงเหลื อนั้น โดยค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่า
เผื่อสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่
ละชนิด
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการเมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
การที่จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ ันจําเป็ น
ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณกระแสเงิ นสดที่ ค าดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรั พย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั ในการนี้ฝ่าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ มบริ ษทั ควรรั บ รู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประเมินภาษี
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกประเมินภาษี ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริษทั ใหญ่ *
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่าสิ ทธิ จ่าย (หมายเหตุ 25)
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 26)
ค่าจัดจําหน่ายจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านการบริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย
ค่านายหน้ารับ
ค่าบริ การรับ
รายได้อื่น
*

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

424
1,215
93

405
1,257
98

1,215
93

-

-

15,689
677
220
1,924
103
87

15
46

439
32

11
33

6,025
3,519
524
11
77
130
12

6,692
3,878
415
53
67
154
34

1,942
719
521
11

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

- ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
1,257 ราคาตามสัญญา
98 ราคาตามสัญญา

14,690
172
182
1,381
98
-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

23 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
32 ราคาตามสัญญา
2,755
486
415
7

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 Deta Electronics Inc. ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ใหญ่*
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ใหญ่*
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม (หมายเหตุ 12)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ใหญ่*
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ใหญ่*
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ใหญ่*
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
*

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
36
10
1,197
1,243

16
8
1,517
1,541

31
4,827
4
428
5,290

7
5,236
1
670
5,914

1
24
25

161
161

1
29
24
54

3
3

-

-

3
3

4
4

86
1
766
853

109
3
856
968

2
342
192
536

2
103
141
246

158
12
126
296

531
3
36
570

157
361
10
126
654

531
270
3
28
832

90
107
197

94
43
137

90
107
197

94
43
137

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 Deta Electronics Inc. ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2562
2561
104
124
27
7
4
131
135

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
54
56
25
5
79
61

งบการเงินรวม
2562
2561
1
1,058
794
8,405
10,586
2,931
4,227
12,394
15,608

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1
2
2
6,231
9,750
6,233
9,753

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําข้างต้น มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้ อยละ
0.00 ถึง 8.25 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.00 ถึง 8.25 ต่อปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี 2561: ร้อยละ
0.00 ถึง 1.20 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่ วคราว
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่ เงินฝากประจําที่มีอายุเกิน
3 เดือนของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
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
2562
2561

1,232

1,484

4,134

5,180

10
1
1,243

21
19
17
1,541

1,148
3
5
5,290

698
18
18
5,914

6,963

8,140

3,326

4,207

934
93
153
48
8,191
9,434
(188)
9,246

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

388
2
1
3,717
9,007
(4)
9,003

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

25
468
493
9,739

161
505
666
11,558

3
54
408
465
9,468

4
3
431
438
11,048
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10.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2562
4,546
996
3,725
1,076
10,343

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

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2562
2561
(457)
(481)
(923)
(682)
(1,380)
(1,163)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2562
2561
4,089
3,131
996
1,083
2,802
4,005
1,076
1,242
8,963
9,461
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2562
2,989
778
2,492
241
6,500

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2562
2561
(176)
(128)
(578)
(421)
(754)
(549)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2562
2561
2,813
2,118
778
847
1,914
2,674
241
169
5,746
5,808
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รายการเคลื่อนไหวของการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับมีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บันทึกเพิ่มในระหว่างปี
โอนกลับการปรับลดราคาสิ นค้าคงเหลือเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเนื่องจากการตัดจําหน่าย
สิ นค้าที่เสี ยหายและล้าสมัยในระหว่างปี
กลับรายการในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

11.

งบการเงินรวม
2562
2561
(1,163)
(859)
(529)
(489)

263
49
(1,380)

174
11
(1,163)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(549)
(342)
(328)
(295)

123
(754)

88
(549)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

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

งบการเงินรวม
2562
2561
304
275
666
511
200
118
52
29
34
25
1,281

76
50
1,059

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
91
99
141
132
32
10
33
10
307

76
9
326
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12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

12.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
49
49
49

49

2562

ราคาทุน

2561

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
2562
2561

287

287

432

448

117

117

99

118

(60)
344

(26)
378

(67)
464

(30)
536

12.2 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปั นผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี้

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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
2562
2561
2562
2561
44
49
(60)
30
(19)
4
25
53
(60)
30
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ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561: บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้รับเงินปั นผล
จํา นวนประมาณ 1 ล้ า นฟรั ง ก์ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ หรื อประมาณ 41 ล้ า นบาทจาก Delta Electronics
(Switzerland) AG
12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญ
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
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจการ
ในบริษทั ร่ วม

Delta Electronics
(Switzerland) AG
2562
2561
1,628
2,316
95
73
(974)
(1,704)
(193)
(60)
556
625
49
49

(หน่วย: ล้านบาท)
Delta Greentech Electronics
Industry LLC
2562
2561
291
328
25
8
(196)
(160)
(12)
108
176
49
49

272
92
16

306
92
25

53
31

86
27

380

423

84

113

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
Delta Electronics
Delta Greentech Electronics
(Switzerland) AG
Industry LLC
2562
2561
2562
2561
3,712
4,344
540
482
91
99
(39)
8
(122)
61
(31)
160
(39)
8
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12.4 เหตุการณ์สาํ คัญในระหว่างปี ปั จจุบนั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่ วม
Delta Electronics (Switzerland) AG
เมื่ อ วัน ที่ 13 กัน ยายน 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารของ Delta Electronics (Switzerland) AG
ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นและชํา ระแล้ว ของ Delta Electronics (Switzerland) AG จํา นวน
10 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ จากทุนจดทะเบียน 20 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ (หุ ้นสามัญ 20,000 หุ ้น
มู ลค่าหุ ้นละ 1,000 ฟรั งก์สวิตเซอร์ แลนด์) เป็ น 10 ล้านฟรั งก์สวิตเซอร์ แลนด์ (หุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์) โดย Delta Electronics (Switzerland) AG ได้ จดทะเบียนการ
ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ คือ Delta
Greentech (Netherlands) B.V. ได้รั บ ชํา ระเงิ น จากการลดทุ น จดทะเบี ย นตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น เดิ ม
เป็ นจํานวนประมาณ 4.9 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ หรื อประมาณ 161 ล้านบาทเรี ยบร้ อยแล้วเมื่อวันที่
28 มกราคม 2562 ทั้งนี้ การลดเงินลงทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สกุลเงิน
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
DET International Holding Limited
เหรี ยญสหรัฐฯ
264
264
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด
บาท
206
206
เหรี ยญสหรัฐฯ
173
103
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาทุน
2562
2561
9,450
206
5,573
15,229
(1,144)
14,085

9,450
206
3,370
13,026
(1,144)
11,882

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น
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13.2 เหตุการณ์สาํ คัญในระหว่างปี ปั จจุบนั
13.2.1 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยตรง
การเพิม่ เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้ลงทุนเพิ่มใน
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 80 ล้า นบาท โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ใช้ใ นการจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง ใหม่ ใ นประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา คื อ Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. ซึ่ งบริ ษัท ฯได้ เ พิ่ ม เงิ น ลงทุ น
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2562
- เมื่ อวันที่ 26 ตุ ล าคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ได้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ล งทุ นเพิ่ม เป็ น
จํานวนเงิ นประมาณ 42 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 1,311 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นําไปลงทุ นใน Delta Electronics India Pvt. Ltd. สําหรั บการก่ อสร้ างโรงงานแห่ งใหม่ในประเทศ
อินเดีย ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2562
- เมื่ อวันที่ 26 ตุ ล าคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ได้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ล งทุ นเพิ่ม เป็ น
จํานวนเงิ นประมาณ 27 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อ ประมาณ 812 ล้านบาท โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ
นําไปลงทุ นใน Delta Electronics India Pvt. Ltd. สําหรั บการก่ อสร้ างโรงงานแห่ งใหม่ในประเทศ
อินเดีย ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่สี่ของปี 2562
ทั้งนี้การเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
13.2.2 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยอ้อม
การควบรวมบริษัทย่ อยในประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้ดาํ เนิ นการควบรวม
บริ ษทั ย่อย 2 แห่งในประเทศอินเดียได้แก่ Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. และ Delta Electronics
India Pvt. Ltd. โดยรวมกิจการเข้าด้วยกันไว้ที่ Delta Electronics India Pvt. Ltd. และ ดําเนิ นการเลิกกิจการ
ใน Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ซึ่ งการควบรวมของบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ งดังกล่าวได้รับการ
อนุ มตั ิและจดทะเบียนกับหน่ วยงานราชการของประเทศอินเดียเรี ยบร้ อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
และ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลําดับ ทั้งนี้ การควบรวมบริ ษทั ย่อยในประเทศอินเดียดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมเนื่องจากเป็ นการควบรวมของบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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14.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ที่ดินให้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: โอนออกเนื่องจากการเปลี่ยนประเภท
การใช้สินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ (หมายเหตุ 34)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: โอนออกเนื่ องจากการเปลี่ยนประเภท
การใช้สินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ (หมายเหตุ 34)

งบการเงินรวม
อาคารสํานักงานให้เช่า

รวม

44
-

317
(59)

361
(59)

(3)
(11)
30

(10)
(60)
188

(13)
(71)
218

44
-

303
(50)

347
(50)

(2)
(8)
34

(9)
(41)
203

(11)
(49)
237

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
237
210
14
56
(9)
(8)
(2)
(11)
(22)
(10)
218
237

มู ลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นข้างต้นที่ ได้แสดงอยู่ในงบการเงิ นมี จาํ นวนใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม
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15.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน:
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
โอนเข้าเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทการใช้สินทรัพย์
(หมายเหตุ 14)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
โอนเข้าเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทการใช้สินทรัพย์
(หมายเหตุ 14)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่ าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่ าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

859
-

3,766
92
(115)

6,695
1,226
(403)

1,217
139
(40)

1,425
373
(76)

515
962
(762)

449
102
(73)

486
320
(249)

15,412
3,214
(1,718)

2
(46)
815
268
(8)

9
(130)
3,622
320
(17)

(76)
7,442
2,093
(302)

1,316
225
(89)

(17)
1,705
534
(46)

(7)
708
3,882
(2,169)

(13)
465
152
(26)

(23)
534
67
(98)

11
(312)
16,607
7,541
(2,755)

1
(46)
1,030

1
(191)
3,735

(131)
9,102

(1)
1,451

(28)
2,165

(32)
2,389

(17)
574

(32)
471

2
(478)
20,917

-

831
96
(6)
(24)
897
85
(3)
(35)
944

4,517
782
(398)
(61)
4,840
1,056
(294)
(107)
5,495

1,109
115
(40)
(1)
1,183
141
(89)
(2)
1,233

885
145
(75)
(8)
947
204
(44)
(12)
1,095

-

364
60
(72)
(11)
341
89
(25)
(16)
389

334
35
(13)
(19)
337
44
(14)
(28)
339

8,040
1,233
(604)
(124)
8,545
1,619
(469)
(200)
9,495

27

15.

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

งบการเงินรวม
ที่ดิน
ค่าเผื่อการด้อยค่ า:
1 มกราคม 2561
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

-

100
100
(83)
17

4
(3)
1
(1)
-

-

9
(6)
3
(1)
2

-

-

1
1
(1)
-

114
(9)
105
(86)
19

815

2,625

2,601

133

755

708

124

196

7,957

1,030

2,774

3,607

218

1,068

2,389

185

132

11,403

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

1,233

ปี 2562 (1,295 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,619
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15.

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

ที่ดิน
ราคาทุน:
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
เครื่ องติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

313
313
101
414

1,599
16
(89)
1,526
296
(16)
1,806

5,304
1,046
(371)
5,979
1,727
(276)
7,430

1,209
138
(40)
1,307
226
(89)
1,444

1,136
334
(73)
1,397
458
(44)
1,811

374
578
(593)
359
2,288
(1,988)
659

240
84
(47)
277
90
(7)
360

143
279
(236)
186
16
(92)
110

10,318
2,475
(1,449)
11,344
5,202
(2,512)
14,034

-

487
29
(2)
514
33
(6)
541

3,393
674
(368)
3,699
912
(268)
4,343

1,100
114
(39)
1,175
140
(89)
1,226

752
126
(73)
805
181
(42)
944

-

191
37
(47)
181
61
(8)
234

75
5
(2)
78
6
(5)
79

5,998
985
(531)
6,452
1,333
(418)
7,367
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15.

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

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

ค่ าเผื่อการด้อยค่ า:
1 มกราคม 2561
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

100
100
(83)
17

4
(3)
1
(1)
-

-

9
(6)
3
(1)
2

-

-

1
1
(1)
-

114
(9)
105
(86)
19

313

912

2,279

132

589

359

96

107

4,787

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

414

1,248

3,087

218

865

659

126

31

6,648

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2561 (863 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

985

ปี 2562 (1,145 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,333
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ มบริ ษทั มีอาคาร เครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ ง ตัดค่า เสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 5,596 ล้านบาท (2561: 5,417 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 4,151 ล้านบาท 2561: 3,870 ล้านบาท)
16.

สิ ทธิในการใช้ ทดี่ ิน
มูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

227
(8)
(21)
198

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
บวก: รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

56
171
(6)
(1)
220

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่าย
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ ในการใช้ที่ดิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
220
44
4
(2)
(2)
171
(20)
3
198
220
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17.

ค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
450
(12)
438
(20)
418

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของค่าความนิ ยมข้างต้นประกอบด้วย ค่าความนิ ยมที่บริ ษทั ฯ
รั บ รู ้ จากการซื้ อกลุ่ มบริ ษ ทั ย่อยคื อ Delta Electronics (Switzerland) AG (เดิ ม ชื่ อ “Delta Energy Systems
(Switzerland) AG”) ในระหว่างปี 2546 จํานวนประมาณ 215 ล้านบาท และค่าความนิยมที่ Delta Greentech
(Netherland) B.V. รั บ รู ้ จ ากการซื้ อ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหว่ า งปี 2560 จํา นวนประมาณ 203
ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พ ย์ โดยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่ า จะได้ รั บ อ้ า งอิ ง จาก
ประมาณการทางการเงิ นซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงิ นสดดังกล่าวครอบคลุ ม
ระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่สําคัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

ส่ วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ DES
3%
12%

Eltek s.r.o.
2%
14%

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น อัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง
ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ๆ
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กลุ่มบริ ษทั ทําการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมโดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (ซึ่ งคํานวณโดยผูป้ ระเมินอิสระ) กับมูลค่าตามบัญชี และพบว่ามูลค่า
ที่ คาดว่าได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดมีมูลค่าสู งกว่ามู ลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
18.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้

สิ ทธิบตั ร

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟต์แวร์
กับลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
รวม
ซอฟต์แวร์

อื่นๆ

ราคาทุน:
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562

1,073
(8)
1,065
(75)
990

260
51
(3)
(9)
299
76
(11)
(20)
344

138
(7)
131
(12)
119

3
3
(1)
2

1,474
51
(3)
(24)
1,498
76
(11)
(108)
1,455

85
85
85

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562

701
53
(5)
749
51
(55)
745

236
23
(3)
(8)
248
39
(9)
(17)
261

10
13
(1)
22
13
(2)
33

2
1
3
(1)
2

949
90
(3)
(14)
1,022
103
(9)
(75)
1,041

82
1
83
1
84

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

316
245

51
83

109
86

-

476
414

2
1
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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
2562
2561
853
968
5,826
6,746
296
570
889
1,105
197
137
1,781
1,801
309
474
10,151
11,801

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
536
246
5,212
5,884
654
832
746
1,032
197
137
1,041
1,033
88
113
8,474
9,277

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

20. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 34)
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายค้างชําระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

l
136
88
80
305

15
151
29
52
247

89
21
110

92
14
106

21. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561
(1,474)
(1,273)
47
39
(1,427)

(1,234)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(445)
(282)
(445)

(282)
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การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์แสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
(1,273)
(1,373)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(282)
(271)

(50)
(28)

(41)
(25)

(33)
(9)

(22)
(7)

(110)

-

(102)

-

(142)

(1)

(22)

-

(11)
(11)
61
90
(1,474)

38
4
66
59
(1,273)

(11)
(8)
22
(445)

18
(282)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการแสดงได้ดงั นี้

มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ
จํานวนที่นายจ้างจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
39
36
3
11
(2)
(4)
47

2
7
(2)
(4)
39

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-
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จํานวนเงินของประเภทสิ นทรัพย์ที่สําคัญที่เป็ นส่ วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการมี
ดังนี้

พันธบัตรรัฐบาล
หุ น้ กู้
อื่นๆ

งบการเงินรวม
2562
2561
28
23
16
13
3
3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ่ ง ได้ก าํ หนดอัตราค่า ชดเชยเพิ่ม เติ ม กรณี นายจ้า งเลิ ก จ้า ง สํา หรั บ ลู ก จ้า งซึ่ ง ทํา งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สํ า หรั บ โครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงาน และมี ผ ลกระทบให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท มี ห นี้ สิ นสํ า รอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 102 ล้านบาท) กลุ่มบริ ษทั
บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไร
ขาดทุนของปี ปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนประมาณ
72 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 10 ล้านบาท) (2561: จํานวน 64 ล้านบาท เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 13
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 9-22 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ปี ) (31 ธันวาคม 2561: 9-21 ปี เฉพาะบริ ษทั ฯ: 13 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการขึ้นเงินบําเหน็จ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2562
2561
1.4 - 7.7
1.8 - 7.7
2.3 - 9.0
3.0 - 9.0
1.5
1.5
0.8 - 15.0 0.8 - 13.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2.5
2.6
2.3 - 9.0
3.0 - 9.0
3.5 - 15.0
13.0

36

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.5%-10%
0.5%-10%
1%-10%
1%-10%
อัตราคิดลด
ลดลง 92 เพิ่มขึ้น 147 ลดลง 23 เพิ่มขึ้น 71
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) เพิ่มขึ้น 73 ลดลง 24 เพิ่มขึ้น 69 ลดลง 22
อัตราการขึ้นเงินบําเหน็จ
เพิ่มขึ้น 61 ลดลง 56
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
ลดลง 1 เพิ่มขึ้น 44 เพิ่มขึ้น 2 เพิ่มขึ้น 40
(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
อัตราการขึ้นเงินบําเหน็จ
เพิ่มขึ้น 56 ลดลง 51
เพิ่มขึ้น 6 เพิ่มขึ้น 45 เพิ่มขึ้น 6 เพิ่มขึ้น 45
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
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22. ประมาณการหนีส้ ิ น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รับรู ้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รับรู ้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
410
36
237
28
(14)
(11)
(148)
(11)

รวม
446
265
(25)
(159)

(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
รวม
240
240
8
81
89
(11)
(11)
(40)
(40)

(13)
472
246
(24)
(117)

(2)
40
88
(5)
(78)

(15)
512
334
(29)
(195)

1
271
102
(23)
(64)

8
7
-

1
279
109
(23)
(64)

(146)
431

(3)
42

(149)
473

(12)
274

15

(12)
289

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1
471
472

12
28
40

13
499
512

271
271

8
8

279
279

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

67
364
431

25
17
42

92
381
473

274
274

15
15

289
289

การรับประกันสิ นค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ประมาณการหนี้ สินสําหรับการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น โดยอ้างอิงจากข้อมูล
การซ่ อมแซมและรับคืนสิ นค้าที่ขายในอดี ตกับปริ มาณการขายสิ นค้าแต่ละประเภทที่มีการรับประกันใน
ปั จจุบนั
23.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
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24.

เงินปันผล
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในปี 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

25.

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

2,869

2.30

2,744

2.20

ค่ าสิ ทธิ
บริ ษั ท ฯได้ ท ํา สั ญ ญาขอใช้ สิ ทธิ ใ นทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property &
Technology License Agreement) กับ Delta Electronics Inc. (“ผูอ้ นุญาต”) โดยผูอ้ นุญาตยินยอมให้บริ ษทั ฯ
ผลิตและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้สิทธิ บตั รและเทคโนโลยีของผูอ้ นุ ญาตรวมทั้งส่ วนปรั บปรุ งที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการตอบแทนการใช้สิทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั ฯตกลงจ่ายค่าสิ ทธิ ให้แก่ผอู ้ นุ ญาตโดยคิดในอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์เฉพาะที่ผลิ ตภายใต้สัญญานี้ ซึ่ งอัตราร้ อยละดังกล่าวถื อตามเกณฑ์ราคา
ตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สั ญญาจะมี ก ารทบทวนอัต ราร้ อ ยละดัง กล่ า วเป็ นรายปี ก่ อ นวัน ครบ
กํา หนดของสั ญ ญา สั ญ ญานี้ มี ผ ลบัง คับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2561 และครบกํา หนดเป็ นรายปี และ
จะมีผลบังคับต่อเนื่ องเป็ นรายปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิก ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็ น “ค่าสิ ทธิ ” โดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย” ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

26.

ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาบริ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คื อ Delta Energy Systems
(Germany) GmbH ซึ่ งจะให้บริ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านการออกแบบและวิศวกรรม) แก่บริ ษทั ฯ
โดยคิดค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การเท่ากับต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกกําไร
ส่ วนเพิ่มซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวครบกําหนดเป็ นรายปี
บริ ษทั ฯได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมที่ เกิ ดขึ้นดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
“ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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27.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
วัตถุดิบใช้ไปและค่าซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าออกแบบและวิศวกรรม
ค่าบริ การจ่าย
ค่าสิ ทธิ จ่าย
28.

งบการเงินรวม
2562
2561
8,447
7,984
32,583
33,238
(847)
(346)
1,628
1,241
105
92
667
609
12
34
51
53
96
98
1,215
1,257

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,375
4,869
25,242
24,268
(674)
(109)
1,333
985
1
1
836
703
97
31
1,924
1,381
96
98
1,215
1,257

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(82)
2

(164)
(12)

-

-

54
7
(19)

(18)
9
(185)

-

-
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
ร้อยละ 20
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ความแตกต่างของอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่
ได้รับจากรัฐบาล
ผลขาดทุนสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีแต่นาํ มาใช้ประโยชน์
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2562
2561
2,970
5,335

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,419
4,563

(594)
2

(1,067)
(12)

(483)
-

(913)
-

(23)

(52)

-

-

506
(11)
(14)

940
(11)
(46)

498
(7)
(1)

912
(6)

46

8

(7)

1

45
24
67
(19)

33
13
9
(46)
(185)

(15)
-

6
1
-

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอยูใ่ นช่วงระหว่าง
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โบนัสค้างจ่าย
การรับประกันสิ นค้า
ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
ขาดทุนทางภาษียกมา
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
54
157
10
8
3
28
260

27
137
8
12
17
3
35
239

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-
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หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
114
114

144
144

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ จํานวน 4,382 ล้านบาท 316 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 133 ล้านบาท 43 ล้านยูโร หรื อ ประมาณ
1,458 ล้านบาท 49 ล้านรู เบิลรัสเซี ย หรื อ ประมาณ 24 ล้านบาท และ 74 ล้านจัต หรื อประมาณ 1 ล้านบาท
(2561: จํานวน 3,764 ล้านบาท 444 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 206 ล้านบาท 47 ล้านยูโร หรื อ ประมาณ
1,741 ล้า นบาท 31 ล้า นรู เ บิ ล รั ส เซี ย หรื อ ประมาณ 15 ล้า นบาท และ 639 ล้า นจัต หรื อ ประมาณ 14
ล้านบาท) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษ
ทางภาษี จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น และบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ เนื่องจากบริ ษทั ย่อย
ยังไม่มีกาํ ไรทางภาษี และไม่สามารถประมาณการประโยชน์ที่จะได้รับจากรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
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รายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แบ่งตาม
วันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
รอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์
ภายใน 5 ปี
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
ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดการใช้
ประโยชน์
รวม

1
5
539
46

28
34
22
14
572
15

17
34
22
13
15

59
19
38
24
15
16

1,490
2,182

1,776
2,632

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

523
523

556
556

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯมี ผ ลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยและ
บริ ษทั ร่ วมซึ่ งไม่ได้รับรู ้ เป็ นหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนรวม 230 ล้านบาท (2561: 194
ล้านบาท)
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29.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่ อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํา
เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ ง
นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
3.4 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้รับจาก
การลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติเป็ นระยะเวลาห้าปี
นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุ คลดังกล่าวข้างต้น
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็ นสองเท่า
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น
3.6 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวย
ความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการ
หักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
4. วันที่เริ่ มใช้บตั รส่งเสริ ม
5. สิ ทธิและประโยชน์เพิ่มเติม

1494(2)/2552
ผลิต DC FAN

2061(1)/2553
ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
และชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์
สําหรับยานพาหนะ

1732(2)/2557
ผลิต Electromagnetic products

บริ ษทั ฯ
1688(2)/2558
1158(2)/2558
ผลิ
ต DC FAN
ผลิต Electromagnetic products

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
298,170,000 บาท)

8 ปี

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
124,000,000 บาท)

5 ปี
(วงเงินไม่เกิน
682,381,686 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

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

59-1316-1-00-2-0
การออกแบบทาง
อีเลคโทรนิคส์

61-1505-1-00-1-0
ผลิต Electromagnetic products

62-0076-1-00-0-0
ผลิตพัดลมระบาย
อากาศ

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
200,000,000 บาท)

8 ปี

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

ไม่ได้รับ

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
182,000,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
202,400,000 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

15 มีนาคม 2556

10 มกราคม 2558

5 มกราคม 2561

5 มกราคม 2560

1 ธันวาคม 2560

ได้รับประโยชน์
ทางภาษีอากร
เพิ่มเติมสําหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-

ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม
สําหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม
สําหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-
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รายได้ของบริ ษทั ฯจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

กิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริ ม
2562
2561

365
36,222
36,587

446
39,338
39,784

กิจการ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
2562
2561

73
3,424
38
3,535

109
222
9
340

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
2562

2561

438
39,646
38
40,122

555
39,560
9
40,124

สิ ทธิ พิเศษทางภาษีที่มีสาระสําคัญที่บริ ษทั ย่อยอื่นๆได้รับ มีดงั นี้
-

30.

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี จ ากรั ฐ บาลของประเทศสโลวาเกี ย
เมื่ อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 สํา หรั บ ผลิ ตสิ นค้า ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้
เงื่ อนไขที่ ก าํ หนดบางประการ สิ ท ธิ พิเศษดัง กล่ า วรวมถึ ง การได้รับ ยกเว้น ภาษี เ งิ นได้นิ ติ บุ ค คล
เป็ นจํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 6.2 ล้านยูโรเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่ งเป็ นปี ที่
เริ่ มประกอบกิจการ ในปั จจุบนั คงเหลือสิ ทธิ พิเศษดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้ นประมาณ 0.3 ล้านยูโร

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

31.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานได้รั บ และสอบทานอย่า งสมํ่า เสมอเพื่ อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรร
ทรั พ ยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้ง นี้ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือประธานบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
การบันทึ กบัญชี สําหรั บ รายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ ก บัญชี
สําหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมู ลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1)
2562
2561
รายได้
รายได้จากการขายให้กบั ลูกค้า
ภายนอก
รายได้จากการให้บริ การให้กบั
ลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

ส่ วนงานระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 2)
2562
2561

ส่ วนงานระบบ
อัตโนมัติ 3)
2562
2561

อื่น ๆ
2562

2561

งบการเงินรวม
2562
2561

32,228

34,301

16,187

16,046

1,901

1,697

126

384

50,442

52,428

68
32,296

103
34,404

400
16,587

348
16,394

219
2,120

129
1,826

42
168

59
443

729
51,171

639
53,067

กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
2,544
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี

4,478

525

1,331

216

-

(990)

(1,132)

2,295

4,677

238
33
429
(47)
25
(2)
2,971
(19)
2,952

240
176
401
(204)
53
(9)
5,334
(185)
(23)
5,126

กําไรสําหรับปี

1) ส่ ว นงานเพาเวอร์ อี เลคโทรนิ คส์ (Power electronics segment) เป็ นส่ ว นงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิ ต และจําหน่ ายเพาเวอร์ ซัพพลายสําหรั บ
คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื่ องใช้สํานักงาน เครื่ องใช้ในครั วเรื อน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิ คส์ที่ใช้ในรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่
ดีซี-ดีซี คอนเวอร์ เตอร์ เพาเวอร์ ซัพพลายสําหรั บคอมพิวเตอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์ DES ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ที่ใช้ในรถยนต์ พัดลม
ระบายความร้อน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรื อน รวมถึงโซลินอยด์และอีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น
2) ส่ วนงานระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน (Infrastructure segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิ ต และติ ดตั้งระบบโครงสร้ างพื้ นฐานสําหรั บ
เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล และโครงสร้ างพื้นฐานสําหรั บระบบพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทดแทน ระบบ
กักเก็บพลังงาน และพลังงานกําลังสู ง เป็ นต้น
3) ส่ วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอัตโนมัติสําหรั บภาคอุตสาหกรรมและ
อาคาร โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบอัตโนมัติสําหรั บเครื่ องจักร ระบบขับเคลื่อนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะ และระบบแสงสว่าง
อัตโนมัติสาํ หรับอาคาร เป็ นต้น
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้ จากลูกค้ าภายนอกกําหนดขึน้ ตามสถานทีต่ ้ังของลูกค้ า

สหรัฐอเมริ กา
จีน
อินเดีย
เนเธอร์ แลนด์
เยอรมนี
สิ งคโปร์
มาเลเซีย
ไต้หวัน
ประเทศอื่นๆ
รวม

2562
17,431
8,103
5,471
5,315
1,798
455
1,058
901
10,639
51,171

(หน่วย: ล้านบาท)
2561
13,220
9,495
7,715
1,461
4,974
2,458
1,122
941
11,681
53,067

สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ นเวี ยน (ไม่รวมเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สิ นทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้ร อตัดบัญ ชี และสิ นทรั พ ย์
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน)

ไทย
สโลวาเกีย
อินเดีย
เยอรมนี
ประเทศอื่นๆ
รวม

2562
6,651
1,460
3,090
743
288
12,232

(หน่วย: ล้านบาท)
2561
4,793
1,649
1,504
581
363
8,890

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
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32.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุ นเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 7 ของ
เงิ นเดื อน (2561: อัตราร้ อยละ 7 ของเงิ นเดื อน) กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดย ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ หรื อเมื่อพนักงานนั้นได้รับการเลื่อนตําแหน่งในระดับผูจ้ ดั การ ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 111 ล้านบาท (2561: 104 ล้านบาท)
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ย่อย เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามนโยบายของบริ ษทั ย่อยและเป็ นไปตาม
กฎหมายของประเทศที่บริ ษทั ย่อยนั้นดําเนินกิจการอยู่

33.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนและสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
33.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันที่ สําคัญเกี่ ยวกับการก่ อสร้ างอาคาร การซื้ อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ จาํ นวนประมาณ 723 ล้านบาท 1 ล้านยูโรหรื อประมาณ 35 ล้านบาท 1 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 42 ล้านบาท และ 7,931 ล้านรู ปีอินเดี ย หรื อประมาณ 3,334 ล้านบาท
(2561: 267 ล้านบาท 2 ล้านยูโรหรื อประมาณ 76 ล้านบาท และ 10,465 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ
4,843 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 723 ล้านบาท 2561: 267 ล้านบาท)
33.1.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่สําคัญที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงาน ดังนี้

สกุลเงิน

รู ปีอินเดีย
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญออสเตรเลีย

จํานวนเงิน
(ล้านหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
68
2
1
1
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ่ายชําระ
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
15
39
8
7
69

7
37
9
9
62

6
7
13
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สกุลเงิน

รู ปีอินเดีย
ยูโร

จํานวนเงิน
(ล้านหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
43
1
รวม

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

2
12
14

6
1
7

33.2 ภาระคํา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่สาํ คัญซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงค้างอยู่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้
33.2.1 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯคงค้างอยูป่ ระมาณ 369 ล้านบาท (2561: 340
ล้านบาท) (รวมหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯให้แก่กรมสรรพากรจํานวน
ประมาณ 335 ล้านบาท (2561: 307 ล้านบาท) สําหรับการถูกประเมินภาษี ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ 33.3.1)
33.2.2 หนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยคงค้างอยู่ประมาณ 1,156 ล้านรู ปีอิ นเดี ย
หรื อประมาณ 486 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรื อประมาณ 12 ล้านบาท (2561: 954 ล้านรู ปีอิ นเดี ย
หรื อประมาณ 442 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรื อประมาณ 13 ล้านบาท)
33.3 การถูกประเมินภาษี
33.3.1 ก. ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงิ นได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรั บ ปี
2548 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.96 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จํานวนประมาณ 0.06 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่ม)
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ ของกรมสรรพากร ปั จจุบนั คํา
อุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อ
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 168
ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิ จเฉพาะสําหรับปี 2549
จํา นวนประมาณ 2 ล้า นบาท (รวมเบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรมสรรพากร ปั จจุ บ นั คํา อุ ท ธรณ์ อยู่ใ นระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ
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ข. เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 บริ ษัท ฯได้ รั บ หนั ง สื อประเมิ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสําหรั บปี 2550 เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 79 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิ น
เพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2550 จํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวม
เบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข อง
กรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ค. เมื่ อ วัน ที่ 21 สิ ง หาคม 2561 บริ ษัท ฯได้ รั บ หนั ง สื อประเมิ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสําหรั บปี 2551 เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 49 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิ น
เพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จํานวนเงิ นประมาณ 4 ล้านบาท
(รวมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ง. เมื่ อ วัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 บริ ษัท ฯได้ รั บ หนั ง สื อประเมิ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสําหรั บปี 2552 เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 23 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิ น
เพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2552 จํานวนเงิ นประมาณ 5 ล้านบาท
(รวมเบี้ยปรับและเงิ นเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองหนี้ สินจากการถู กประเมินภาษีตามที่กล่าวไว้ในข้อ ก ข ค และ ง
จํานวนประมาณ 239 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรั บและเงิ นเพิ่ม) ไว้แล้วโดยแสดงอยู่ภายใต้รายการ
“หนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน
33.3.2 บริ ษ ทั ย่อยในประเทศอิ นเดี ย ได้ถู ก หน่ วยจัดเก็บ ภาษี ข องประเทศอิ นเดี ย ประเมิ นภาษี เงิ นได้
นิ ติบุ ค คลสํา หรั บ ปี 2546 - 2559 เป็ นจํา นวนเงิ นรวมทั้ง สิ้ นประมาณ 232 ล้า นรู ปี อิ นเดี ย หรื อ
ประมาณ 97 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2560 เป็ น
จํานวนเงิ นประมาณ 293 ล้านรู ปีอินเดี ย หรื อประมาณ 123 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการ
อุทธรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าผลของการอุทธรณ์ จะเป็ นคุณต่อบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั
ย่อยจึงมิได้บนั ทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
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34.

ลําดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินบางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมู ลค่า
ยุ ติ ธ รรมหรื อ เปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมไว้แ ยกแสดงตามระดับ ของข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 4.20) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

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)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

34

-

34

-

1

-

1

-

-

218

218

(หน่วย: ล้านบาท)

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)

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

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

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

76

-

76

-

15

-

15

-

-

237

237

ระดับ 1
-

ระดับ 1
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
33

-

33

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

-

76
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35.

เครื่ องมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมื อทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืน ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่ม
บริ ษทั ไม่มีการกระจุ ก ตัว เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษทั มี ฐานของลู ก ค้า ที่หลากหลายและมี อยู่จาํ นวนมากราย
จํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น สิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตามอัต ราตลาด หรื อ มี อ ตั ราดอกเบี้ ย คงที่
ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรื อวันที่ มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ (หากวันที่ มีการกํา หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง ก่ อ น)
ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 )

2,931
2
1
2,934

47
47

-

8,369
8,369

1,094
9,739
2
10,835

12,394
2
9,739
50
22,185

0.00 - 8.25
4.00
5.25 - 8.17

-

-

-

-

10,151
10,151

10,151
10,151

(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

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รวม

-

-

-

6,195
6,195

38
9,468
9,506

6,233
9,468
15,701

0.00 - 1.20
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

-

-

-

-

8,474
8,474

8,474
8,474

-

(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

-

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าและการกูย้ ืม
หรื อให้กูย้ ืมเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญดังนี้

งบการเงินรวม
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

2562
165
6
201
8

เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน
โครู นาเช็ก

2561
196
5
193
17

(หน่วย: ล้านหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้ สินทางการเงิน

2562
189
2
246
-

2561
201
3
438
-

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

2562
320
5
201
8

2561
346
4
184
17

หนี้ สินทางการเงิน

2562
189
16
244
-

2561
193
9
438
-

(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
30.1540
32.4498
33.7311
37.1252
0.2759
0.2931
1.3161
1.4359

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน
โครู นาเช็ก

รายละเอี ย ดของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
122 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
17 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
30.0900 - 30.5300

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

70.9694 - 71.9917

รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

ครบกําหนดสัญญา
มกราคม - เมษายน 2563
มกราคม 2563
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จํานวนเงิน
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

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
122 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
134 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เยนต่อบาท
155 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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
30.0900 - 30.5300

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

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

ครบกําหนดสัญญา
มกราคม - มีนาคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

ครบกําหนดสัญญา
มกราคม - เมษายน 2563

ครบกําหนดสัญญา

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

มกราคม - มีนาคม 2562

บาทต่อเยน

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

35.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตราสารอนุ พนั ธ์ แสดงมู ลค่ายุติธรรมซึ่ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ ยนทันที อัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้าของเงินตรา
ต่างประเทศและเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึ งผลกระทบของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
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36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ัทและเสริ มสร้ างมู ลค่ าการถื อหุ ้ นให้ก ับผู ถ้ ื อหุ ้ น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั มี อตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ากับ 0.39:1 (2561: 0.42:1) และเฉพาะบริ ษ ทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.29:1 (2561: 0.30:1)

37.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
37.1 เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2563 Delta Electronics India Private Limited ได้ ท ํา สั ญ ญากู้ยื ม เงิ น จาก
DET International Holding Limited เป็ นจํานวนเงินประมาณ 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
1,517 ล้านบาท ซึ่ งไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 10 ปี โดย Delta Electronics India Private Limited ได้รับเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่
28 มกราคม 2563
37.2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล ในอัต ราหุ ้ น ละ 1.8 บาท รวมเป็ นเงิ น ประมาณ 2,245 ล้า นบาท
โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562

38.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
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