
 

 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)                            

และบริษทัย ่อย  (ก ลุ ่มบ ริษ ทั) ซ่ึ งป ระกอบ ด ้วยงบ แส ดงฐานะการเงินรวม  ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2562                        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี                   

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ

เฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                           

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ         

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                                 

ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีสําคญัยิ่งรายการหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจากจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึก

ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากราย

ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ด้วยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้แน่ใจว่า

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษทัฯโดยการทาํความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบ                       

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี                              

และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกให้แก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชี และทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน                    

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 10 จาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯเป็นสินคา้

ประเภทเทคโนโลยรีะดบัสูงซ่ึงโดยทัว่ไปจะลา้สมยัเร็วกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบั

มูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ

การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใช้

ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยทาํความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการ

ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอในการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามี                                                    

การหมุนเวียนท่ีช้ากว่าปกติ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการได้รับจาก                                       

การขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบัตร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิทธิบตัรเป็นจาํนวน 418 

ลา้นบาท และ 245 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขา้พเจา้ให้ความสําคญัเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ

สิทธิบตัรดงักล่าว เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัรถือเป็นประมาณการทางบญัชี                             

ท่ีสําคัญท่ีฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและ                                   

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัรา

คิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร 

สําหรับการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสิทธิบตัร ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพย ์                                      

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทาํความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอตัราคิดลดท่ีใช้ โดยการสอบถาม

ผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และ    

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                         

31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสํานักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อให้มี

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป   

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ                      

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น

รายงานของผู ้สอบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 12,393,643,138    15,607,754,313    6,233,096,752      9,752,995,934      

เงินลงทุนชั�วคราว 8 1,698,291             222,745,162         -                            -                            

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 9 9,739,299,430      11,558,015,847    9,467,964,951      11,047,646,030    

สินค้าคงเหลือ 10 8,963,489,681      9,460,866,572      5,745,784,778      5,807,619,466      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 11 1,280,764,440      1,059,026,514      307,190,209         325,764,679         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,378,894,980    37,908,408,408    21,754,036,690    26,934,026,109    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน 49,713,553           55,047,683           -                            -                            

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 464,294,219         536,334,270         -                            -                            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                            -                            14,085,115,632    11,881,691,992    

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 218,445,219         236,735,082         -                            -                            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 11,402,815,640    7,956,876,239      6,647,546,003      4,787,400,380      

สิทธิในการใช้ที�ดิน 16 197,730,522         220,027,996         -                            -                            

ค่าความนิยม 17 417,964,026         438,413,314         -                            -                            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 18 413,753,297         476,225,161         633,148                1,515,126             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 259,680,778         238,845,682         -                            -                            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 154,992,772         133,778,872         3,417,111             2,574,605             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,579,390,026    10,292,284,299    20,736,711,894    16,673,182,103    

รวมสินทรัพย์ 45,958,285,006    48,200,692,707    42,490,748,584    43,607,208,212    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 19 10,150,827,571    11,801,450,727    8,473,884,409      9,276,651,365      

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 50,621,512           56,428,557           -                            -                            

ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 22 92,157,542           13,391,589           -                            -                            

หนี�สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 33.3.1 239,367,866         239,367,866         239,367,866         239,367,866         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 20 305,402,832         247,144,817         110,487,997         105,822,206         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 10,838,377,323    12,357,783,556    8,823,740,272      9,621,841,437      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 114,013,746         144,452,338         -                            -                            

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 1,427,499,000      1,234,247,093      444,707,410         281,663,011         

ประมาณการหนี�สินระยะยาว 22 381,380,726         499,042,845         288,553,746         279,255,110         

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 190,672,127         24,246,913           1,085,000             1,240,400             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,113,565,599      1,901,989,189      734,346,156         562,158,521         

รวมหนี�สิน 12,951,942,922    14,259,772,745    9,558,086,428      10,183,999,958    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 1,259,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      1,259,000,000      

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,247,381,614 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      1,247,381,614      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (1,004,027,399)     (1,004,027,399)     -                            -                            

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 23 125,900,000         125,900,000         125,900,000         125,900,000         

   ยังไม่ได้จัดสรร 34,359,240,011    34,432,010,815    30,067,468,042    30,558,014,140    

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (3,210,182,797)     (2,356,674,090)     -                            -                            

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 33,010,223,929    33,936,503,440    32,932,662,156    33,423,208,254    

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (3,881,845)            4,416,522             -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 33,006,342,084    33,940,919,962    32,932,662,156    33,423,208,254    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,958,285,006    48,200,692,707    42,490,748,584    43,607,208,212    

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 50,442,231,875    52,427,893,198    40,083,739,037    40,115,801,600    

รายได้จากการให้บริการ 729,378,299         638,753,472         38,164,553           8,611,939             

รายได้อื�น

   ดอกเบี�ยรับ 237,881,712         240,298,988         95,527,873           125,240,590         

   กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 33,449,768           176,496,546         92,429,033           235,038,615         

   อื�น ๆ 428,881,444         401,062,272         333,583,660         282,290,188         

รวมรายได้ 51,871,823,098    53,884,504,476    40,643,444,156    40,766,982,932    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 40,150,630,485    40,289,266,369    31,581,614,290    30,382,509,942    

ต้นทุนการให้บริการ 546,481,523         654,704,408         22,554,782           3,977,931             

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 25 3,734,355,349      3,787,772,564      2,698,062,090      2,619,345,672      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,732,913,722      1,561,394,629      989,297,471         880,283,971         

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 26 2,713,199,840      2,095,731,980      2,800,489,702      2,061,861,162      

ค่าใช้จ่ายอื�น 46,819,035           203,935,959         132,303,253         256,350,881         

รวมค่าใช้จ่าย 48,924,399,954    48,592,805,909    38,224,321,588    36,204,329,559    

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,947,423,144      5,291,698,567      2,419,122,568      4,562,653,373      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 24,849,891           52,731,053           -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,972,273,035      5,344,429,620      2,419,122,568      4,562,653,373      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,836,483)            (9,421,057)            -                            -                            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,970,436,552      5,335,008,563      2,419,122,568      4,562,653,373      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28 (18,774,548)          (185,083,854)        -                            -                            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี 33.3.1 -                            (23,485,937)          -                            (23,485,937)          

กําไรสําหรับปี 2,951,662,004      5,126,438,772      2,419,122,568      4,539,167,436      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (793,488,536)        (986,006,687)        -                            -                            

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน

   บริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 (25,024,541)          9,950,084             -                            -                            

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (818,513,077)        (976,056,603)        -                            -                            

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (163,750,063)        40,964,635           (40,687,554)          -                            

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนใน

   บริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 (34,995,630)          20,090,769           -                            -                            

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (198,745,693)        61,055,404           (40,687,554)          -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (1,017,258,770)     (915,001,199)        (40,687,554)          -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,934,403,234      4,211,437,573      2,378,435,014      4,539,167,436      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,959,960,371      5,137,028,684      2,419,122,568      4,539,167,436      

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (8,298,367)            (10,589,912)          

2,951,662,004      5,126,438,772      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,942,701,601      4,222,064,654      2,378,435,014      4,539,167,436      

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (8,298,367)            (10,627,081)          

1,934,403,234      4,211,437,573      

กําไรต่อหุ้น 30

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2.37                      4.12                      1.94                      3.64                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของผู้

ส่วนเกินทุนจากการ แปลงค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบอื�น รวม มีส่วนได้เสียที�

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ที�เป็นเงินตรา จากเงินลงทุน ของส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจควบคุม รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การควบคุมเดียวกัน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ ในบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             31,998,257,047        (1,461,409,748)             60,664,323                   (1,400,745,425)        32,458,678,337        15,043,603               32,473,721,940        

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               -                               -                              -                               40,964,635               (985,969,518)                30,040,853                   (955,928,665)           (914,964,030)           (37,169)                    (915,001,199)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                              -                               5,177,993,319          (985,969,518)                30,040,853                   (955,928,665)           4,222,064,654          (10,627,081)             4,211,437,573          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                               -                               -                              -                               (2,744,239,551)        -                                    -                                    -                               (2,744,239,551)        -                               (2,744,239,551)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             34,432,010,815        (2,447,379,266)             90,705,176                   (2,356,674,090)        33,936,503,440        4,416,522                 33,940,919,962        

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             34,432,010,815        (2,447,379,266)             90,705,176                   (2,356,674,090)        33,936,503,440        4,416,522                 33,940,919,962        

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               -                               -                              -                               (163,750,063)           (793,488,536)                (60,020,171)                  (853,508,707)           (1,017,258,770)        -                               (1,017,258,770)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                              -                               2,796,210,308          (793,488,536)                (60,020,171)                  (853,508,707)           1,942,701,601          (8,298,367)               1,934,403,234          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                               -                               -                              -                               (2,868,981,112)        -                                    -                                    -                               (2,868,981,112)        -                               (2,868,981,112)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,004,027,399)       125,900,000             34,359,240,011        (3,240,867,802)             30,685,005                   (3,210,182,797)        33,010,223,929        (3,881,845)               33,006,342,084        

-                               -                               -                              -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  28,763,086,255             31,628,280,369             

กําไรสําหรับปี - - - 4,539,167,436               4,539,167,436               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                     -                                     -                                     4,539,167,436               4,539,167,436               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                     -                                     -                                     (2,744,239,551)              (2,744,239,551)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,558,014,140             33,423,208,254             

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,558,014,140             33,423,208,254             

กําไรสําหรับปี - - - 2,419,122,568               2,419,122,568               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                                     -                                     -                                     (40,687,554)                   (40,687,554)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                     -                                     -                                     2,378,435,014               2,378,435,014               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                     -                                     -                                     (2,868,981,112)              (2,868,981,112)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  30,067,468,042             32,932,662,156             

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 2,970,436,552      5,335,008,563      2,419,122,568      4,562,653,373      

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 1,628,364,995      1,240,888,458      1,332,987,656      985,335,302         

   ค่าตัดจําหน่าย 104,980,164         92,172,978           881,978                1,656,950             

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 61,936,537           26,679,294           (25,194,400)          15,965,990           

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ 480,133,680         477,922,143         328,152,744         294,615,802         

   โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ

      จากการตัดจําหน่ายสินค้าที�เสียหายและล้าสมัย (263,311,297)        (173,722,988)        (122,736,270)        (88,332,151)          

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 185,130,052         63,741,232           144,174,989         28,676,290           

   ประมาณการหนี�สินเพิ�มขึ�น 138,714,289         106,283,110         44,726,852           49,218,437           

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (24,849,891)          (52,731,053)          -                           -                           

   ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,639,441             91,119,480           14,158,219           88,046,510           

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 1,854,733             106,732                -                           -                           

   โอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (85,951,413)          (9,343,900)            (85,951,413)          (9,343,900)            

   กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (33,004,292)          (12,516,029)          (25,001,622)          (46,395,785)          

   ดอกเบี�ยรับ (237,881,712)        (240,298,988)        (95,527,873)          (125,240,590)        

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 1,836,483             9,421,057             -                           -                           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 4,936,028,321      6,954,730,089      3,929,793,428      5,756,856,228      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 1,635,272,953      (976,234,162)        1,644,310,304      (1,888,787,990)     

   สินค้าคงเหลือ 280,554,508         (2,081,061,464)     (143,581,786)        (1,378,107,808)     

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (268,333,222)        (386,011,949)        (21,394,531)          (145,890,999)        

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (12,611,963)          (8,376,248)            (842,506)               (1,041,597)            

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (1,671,811,335)     1,355,155,293      (821,099,626)        1,379,873,482      

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 69,451,902           (16,496,421)          4,623,313             28,565,754           

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (69,816,748)          (71,104,387)          (21,818,144)          (18,404,253)          

   ประมาณการหนี�สิน (28,952,408)          (24,912,432)          (23,012,474)          (11,018,456)          

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 166,425,214         19,006,188           (155,400)               74,914                  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,036,207,222      4,764,694,507      4,546,822,578      3,722,119,275      

   รับดอกเบี�ย 232,433,411         259,484,631         96,729,623           147,972,403         

   จ่ายดอกเบี�ย (1,702,135)            (9,211,820)            -                           -                           

   จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี -                           (401,423,774)        -                           (401,423,774)        

   จ่ายภาษีเงินได้ (101,317,104)        (210,393,423)        (593,192)               (1,828,555)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,165,621,394      4,403,150,121      4,642,959,009      3,466,839,349      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 5,334,130             (8,534,599)            -                           -                           

เงินลงทุนชั�วคราว (เพิ�มขึ�น) ลดลง 221,046,871         (7,286,539)            -                           -                           

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                           -                           (2,203,423,640)     (1,204,057,104)     

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�น -                           (95,236,596)          -                           -                           

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                           41,114,952           -                           -                           

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม 161,325,677         -                           -                           -                           

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,311,611,605)     (2,252,725,119)     (3,123,405,530)     (1,646,839,675)     

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 46,726,360           60,881,769           2,065,445             994,211                

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (13,773,958)          (55,885,253)          -                           -                           

สิทธิในการใช้ที�ดินเพิ�มขึ�น -                           (4,041,439)            -                           -                           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นเพิ�มขึ�น (75,844,926)          (50,986,457)          -                           -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,966,797,451)     (2,372,699,281)     (5,324,763,725)     (2,849,902,568)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินลดลง -                           (228,666,054)        -                           -                           

จ่ายเงินปันผล (2,868,981,112)     (2,744,239,551)     (2,868,981,112)     (2,744,239,551)     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,868,981,112)     (2,972,905,605)     (2,868,981,112)     (2,744,239,551)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (578,671,939)        (773,092,191)        -                           -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอัตราแลกเปลี�ยน (3,248,829,108)     (1,715,546,956)     (3,550,785,828)     (2,127,302,770)     

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,717,933           3,423,507             30,886,646           (5,387,547)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,214,111,175)     (1,712,123,449)     (3,519,899,182)     (2,132,690,317)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,607,754,313    17,319,877,762    9,752,995,934      11,885,686,251    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 12,393,643,138    15,607,754,313    6,233,096,752      9,752,995,934      

-                           -                           -                       -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที�ดินเป็นสิทธิในการใช้ที�ดิน -                           170,716,392         -                           -                           

   โอนอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,642,976             10,823,008           -                           -                           

   ลูกหนี�จากการลดทุนในบริษัทร่วม -                           161,325,677         -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ                                     

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ เลขท่ี 714 หมู่ 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อีเลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯได้รับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเง่ือนไข 

(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญของบริษัทฯจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงคือ 

Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ต่อมา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทัดังกล่าวได้

แจง้ผลการซ้ือหลกัทรัพยแ์ก่บริษทัฯวา่ไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัฯคิดเป็นร้อยละ 42.85 ซ่ึงการ

เข้าซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าว มีผลทําให้ Delta Electronics Inc. ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ของ Delta Electronics 

International (Singapore) Pte. Ltd. ไดถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งส้ิน  

ร้อยละ 63.78 ซ่ึงถือวา่ Delta Electronics Inc. เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ 

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี          

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 

ดงัต่อไปน้ี 
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   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ของการถือหุน้ 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited ธุรกิจลงทุน เกาะเคยแ์มน 100 100 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                     

อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ธุรกิจลงทุนและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อีเลคโทรนิคส์ 

สิงคโปร์ 100 100 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

DET Logistics (USA) Corporation  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 

 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              

อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH วจิยั พฒันา การตลาดและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH                      

(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany) 

GmbH) 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                       

อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Energy Systems (Romania) S.R.L. วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                   

อีเลคโทรนิคส์ 

โรมาเนีย 100 100 

 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่น Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.  ใหบ้ริการดา้นการตลาดและบริการ

หลงัการขาย 

ออสเตรเลีย 100 100 

Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA  ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
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   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Greentech (Netherlands) B.V.  

(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 

Cooperaties UA) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

Delta Energy Systems LLC 

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

จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย 100 100 

Eltek s.r.o. 

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

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. 

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

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

อีเลคโทรนิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.* ผลิต วจิยัและพฒันาและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย - 100 

Delta Electronics India Pvt. Ltd. ผลิต วจิยัและพฒันาและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. 

 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 

เมียนมาร์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ พีบีเอ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

 

ผลิตและประกอบพร้อมให้

คาํปรึกษาและบริการติดตั้ง

อุปกรณ์อตัโนมติั 

ไทย 51 51 

Delta Energy Systems (UK) Limited วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

อีเลคโทรนิคส์ 

สกอตแลนด ์ 100 100 

*
 ควบรวมกบับริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียคือ Delta Electronics India Pvt. Ltd. เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

2.2.2 บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

2.2.3 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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2.2.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น  

เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.6 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้ 

2.2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับ                                  

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน                                  

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 



5 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ

การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง

ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                   

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ

ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล

บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้ นมี                            

มูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้

เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และอ่ืนๆ รับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน

จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิตดว้ย 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ ราคาทุนดังกล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุน

มาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 

4.5 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ      

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั้น จะบนัทึกตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 3-32 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะถูกรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ                                     

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย  ์(ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 10 - 50 ปี 

ค่าปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 7 ปี 

แม่พิมพ ์ 2 - 5 ปี 

เคร่ืองติดตั้ง 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 - 7 ปี 

คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 

รถยนต ์ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคาจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สิทธิในการใช้ทีด่ินและค่าตัดจําหน่าย 

สิทธิในการใช้ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในการใช้

ท่ีดินคาํนวณจากราคาทุนของสิทธิในการใชท่ี้ดินโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายขุองสิทธิในการใชท่ี้ดินคือ 99 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน

เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า

ตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่

สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า โดยกลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 สิทธิบตัร  20 ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    3 ปี 

 ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  10 ปี 

4.10 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการ

รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วย

สินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวม

กิจการ และจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่า

กวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทั

ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

กลุ่มบริษทั 
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 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                                  

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั 

หรือกรรมการของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด

ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย                          

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทาํการ

ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง

มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

  



11 

 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด

วา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ

ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของสินทรัพย์ท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้

แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถ

จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความ

รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใช้กาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ัง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวด

ก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม

บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  



12 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระ

ผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 

 ดอกเบ้ียสุทธิท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ ซ่ึงคาํนวณโดยใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใช้

คิดลดภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากการวดัมูลค่าภาระผกูพนัตาม

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.17 ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายจ่ายท่ีเกิดจากการวจิยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดรายการ 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                                  

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.19 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้มีผลผูกมัด และมีการวดัมูลค่าในภายหลังของสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีดว้ยมูลค่ายุติธรรมเช่นกนั กาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้นั้นจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสําคัญมี

ดงัต่อไปน้ี 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร

ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือ

รับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ                        

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่า

เผื่อสําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่

ละชนิด 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็น                                               

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  
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 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น ในการน้ีฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การประเมินภาษี 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษี ซ่ึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษทัใหญ่*      

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 424 405 - - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 25) 1,215 1,257 1,215 1,257 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 93 98 93 98 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 15,689 14,690 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 677 172 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 220 182 ราคาตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 26) - - 1,924 1,381 ราคาตามสญัญา 

ค่าจดัจาํหน่ายจ่าย - - 103 98 ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร - - 87 - ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 15 439 11 23 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 46 32 33 32 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 6,025 6,692 1,942 2,755 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 3,519 3,878 719 486 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 524 415 521 415 ราคาตามสญัญา 

ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย 11 53 - - ราคาตามสญัญา 

ค่านายหนา้รับ 77 67 - - ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 130 154 - - ราคาตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น 12 34 11 7 ราคาตามสญัญา 

* ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 Deta Electronics Inc. ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ                     

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     

บริษทัใหญ่* 36 16 31 7 

บริษทัยอ่ย - - 4,827 5,236 

บริษทัร่วม 10 8 4 1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,197 1,517 428 670 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,243 1,541 5,290 5,914 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ9)     

บริษทัใหญ่* 1 - 1 - 

บริษทัยอ่ย - - 29 3 

บริษทัร่วม (หมายเหตุ 12) - 161 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 24 - 24 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  25 161 54 3 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ9)     

บริษทัยอ่ย - - 3 4 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 3 4 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 86 109 2 2 

บริษทัยอ่ย - - 342 103 

บริษทัร่วม 1 3 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 766 856 192 141 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 853 968 536 246 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 158 531 157 531 

บริษทัยอ่ย - - 361 270 

บริษทัร่วม 12 3 10 3 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 126 36 126 28 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 296 570 654 832 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัใหญ่* 90 94 90 94 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 107 43 107 43 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 197 137 197 137 

* ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 Deta Electronics Inc. ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ                     

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 104 124 54 56 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 27 7 25 5 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้งงาน - 4 - - 

รวม 131 135 79 61 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด - 1 - 1 

เงินฝากกระแสรายวนั 1,058 794 2 2 

เงินฝากออมทรัพย ์ 8,405 10,586 6,231 9,750 

เงินฝากประจาํอายไุม่เกิน 3 เดือน 2,931 4,227 - - 

รวม 12,394 15,608 6,233 9,753 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํขา้งตน้ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 

0.00 ถึง 8.25 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.00 ถึง 8.25 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.20 ต่อปี 2561: ร้อยละ 

0.00 ถึง 1.20 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดแ้ก่ เงินฝากประจาํท่ีมีอายุเกิน 

3 เดือนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,232 1,484 4,134 5,180 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 10 21 1,148 698 

   3 - 6 เดือน 1 19 3 18 

   6 - 12 เดือน - 17 5 18 

รวม 1,243 1,541 5,290 5,914 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,963 8,140 3,326 4,207 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 934 1,126 388 497 

   3 - 6 เดือน 93 143 2 15 

   6 - 12 เดือน 153 25 1 3 

   มากกวา่ 12 เดือน 48 43 - 3 

รวม 8,191 9,477 3,717 4,725 

รวมลูกหน้ีการคา้ 9,434 11,018 9,007 10,639 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (188) (126) (4) (29) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,246 10,892 9,003 10,610 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 3 4 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 25 161 54 3 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 468 505 408 431 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 493 666 465 438 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,739 11,558 9,468 11,048 
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10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 4,546 3,612 (457) (481) 4,089 3,131 

งานระหวา่งทาํ 996 1,083 - - 996 1,083 

วตัถุดิบ 3,725 4,687 (923) (682) 2,802 4,005 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,076 1,242 - - 1,076 1,242 

รวม 10,343 10,624 (1,380) (1,163) 8,963 9,461 

       

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 2,989 2,246 (176) (128) 2,813 2,118 

งานระหวา่งทาํ 778 847 - - 778 847 

วตัถุดิบ 2,492 3,095 (578) (421) 1,914 2,674 

สินคา้ระหวา่งทาง 241 169 - - 241 169 

รวม 6,500 6,357 (754) (549) 5,746 5,808 
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 รายการเคล่ือนไหวของการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (1,163) (859) (549) (342) 

บนัทึกเพิ่มในระหว่างปี (529) (489) (328) (295) 

โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                      

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจาํหน่าย

สินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหว่างปี 263 174 123 88 

กลบัรายการในระหว่างปี 49 11 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี (1,380) (1,163) (754) (549) 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 304 275 91 99 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 666 511 141 132 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 200 118 32 10 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 52 29 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

   ล่วงหนา้ (หมายเหตุ 34) 34 76 33 76 

อ่ืน ๆ 25 50 10 9 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,281 1,059 307 326 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Delta Electronics (Switzerland) AG 
   (ถือหุน้โดย Delta Greentech (Netherlands) B.V.) 

ธุรกิจลงทุน จาํหน่าย วจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

สวติเซอร์แลนด ์ 49 49 287 287 432 448 

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

การตลาดและการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

ตุรกี 49 49 117 117 99 118 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (60) (26) (67) (30) 
รวม     344 378 464 536 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2562 2561 2562 2561 
Delta Electronics (Switzerland) AG 44 49 (60) 30 

Delta Greentech Electronics Industry LLC (19) 4 - - 
รวม 25 53 (60) 30 
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ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561: บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดรั้บเงินปันผล

จํานวนประมาณ 1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 41 ล้านบาทจาก Delta Electronics 

(Switzerland) AG  

12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 Delta Electronics 

(Switzerland) AG 

Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,628 2,316 291 328 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 95 73 25 8 

หน้ีสินหมุนเวียน (974) (1,704) (196) (160) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (193) (60) (12) - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 556 625 108 176 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49 49 49 49 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการ 

   ในสินทรัพย์ - สุทธิ 272 306 53 86 

ค่าความนิยม 92 92 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16 25 31 27 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการ 

   ในบริษทัร่วม 380 423 84 113 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 Delta Electronics 

(Switzerland) AG 

Delta Greentech Electronics 

Industry LLC 

 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ 3,712 4,344 540 482 

กาํไร (ขาดทุน)  91 99 (39) 8 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (122) 61 - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (31) 160 (39) 8 
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12.4 เหตุการณ์สาํคญัในระหวา่งปีปัจจุบนั 

 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม 

 Delta Electronics (Switzerland) AG 

 เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของ Delta Electronics (Switzerland) AG                                 

ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ Delta Electronics (Switzerland) AG จาํนวน                                

10 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ จากทุนจดทะเบียน 20 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ (หุ้นสามญั 20,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์) เป็น 10 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1,000 ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์) โดย Delta Electronics (Switzerland) AG ได ้จดทะเบียนการ

ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ Delta 

Greentech (Netherlands) B.V. ได้รับชําระเงินจากการลดทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม                                          

เป็นจาํนวนประมาณ 4.9 ลา้นฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ หรือประมาณ 161 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี                                         

28 มกราคม 2562 ทั้งน้ี การลดเงินลงทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 2562 2561 2562 2561 

  (ลา้น) (ลา้น)   

DET International Holding Limited เหรียญสหรัฐฯ 264 264 9,450 9,450 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั  บาท 206 206 206 206 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เหรียญสหรัฐฯ 173 103 5,573 3,370 

รวม    15,229 13,026 

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

รวมเงนิลงทนุในบริษทัย่อย - สุทธิ    14,085 11,882 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ 
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13.2 เหตุการณ์สาํคญัในระหวา่งปีปัจจุบนั 

13.2.1 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง 

การเพิม่เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 

- เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มใน 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

ประมาณ 80 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา คือ Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. ซ่ึงบริษัทฯได้เพิ่มเ งินลงทุน

ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2562 

- เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 42 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,311 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

นาํไปลงทุนใน Delta Electronics India Pvt. Ltd. สําหรับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศ

อินเดีย ซ่ึงบริษทัฯไดเ้พิ่มเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2562 

- เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 812 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

นาํไปลงทุนใน Delta Electronics India Pvt. Ltd. สําหรับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศ

อินเดีย ซ่ึงบริษทัฯไดเ้พิ่มเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2562 

ทั้งน้ีการเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

13.2.2 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 

การควบรวมบริษัทย่อยในประเทศอนิเดีย 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการควบรวม

บริษทัยอ่ย 2 แห่งในประเทศอินเดียไดแ้ก่  Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. และ Delta Electronics 

India Pvt. Ltd. โดยรวมกิจการเขา้ดว้ยกนัไวท่ี้ Delta Electronics India Pvt. Ltd. และ ดาํเนินการเลิกกิจการ

ใน Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ซ่ึงการควบรวมของบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งดงักล่าวไดรั้บการ

อนุมติัและจดทะเบียนกบัหน่วยงานราชการของประเทศอินเดียเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 

และ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ตามลาํดบั ทั้งน้ี การควบรวมบริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียดงักล่าวขา้งตน้

ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นการควบรวมของบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562:    

ราคาทุน 44 317 361 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (59) (59) 

หกั: โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภท

การใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (3) (10) (13) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) (60) (71) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ (หมายเหตุ 34) 30 188 218 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561:    

ราคาทุน 44 303 347 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (50) (50) 

หกั: โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภท

การใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (2) (9) (11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) (41) (49) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ (หมายเหตุ 34) 34 203 237 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 237 210 

ซ้ือสินทรัพย ์ 14 56 

ค่าเส่ือมราคา  (9) (8) 

โอนออกเน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (2) (11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22) (10) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 218 237 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนขา้งตน้ท่ีไดแ้สดงอยู่ในงบการเงินมีจาํนวนใกล้เคียง              

กบัมูลค่ายติุธรรม 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหว่าง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน:           

1 มกราคม 2561 859 3,766 6,695 1,217 1,425 515 449 486 15,412 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 92 1,226 139 373 962 102 320 3,214 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (115) (403) (40) (76) (762) (73) (249) (1,718) 

โอนเขา้เน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์       

(หมายเหตุ 14) 2 9 - - - - - - 11 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46) (130) (76) - (17) (7) (13) (23) (312) 

31 ธนัวาคม 2561 815 3,622 7,442 1,316 1,705 708 465 534 16,607 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน 268 320 2,093 225 534 3,882 152 67 7,541 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (8) (17) (302) (89) (46) (2,169) (26) (98) (2,755) 

โอนเขา้เน่ืองจากการเปล่ียนประเภทการใชสิ้นทรัพย ์       

(หมายเหตุ 14) 1 1 - - - - - - 2 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46) (191) (131) (1) (28) (32) (17) (32) (478) 

31 ธนัวาคม 2562 1,030 3,735 9,102 1,451 2,165 2,389 574 471 20,917 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:          

1 มกราคม 2561 - 831 4,517 1,109 885 - 364 334 8,040 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 96 782 115 145 - 60 35 1,233 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (6) (398) (40) (75) - (72) (13) (604) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (24) (61) (1) (8) - (11) (19) (124) 

31 ธนัวาคม 2561 - 897 4,840 1,183 947 - 341 337 8,545 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 85 1,056 141 204 - 89 44 1,619 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (3) (294) (89) (44) - (25) (14) (469) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (35) (107) (2) (12) - (16) (28) (200) 

31 ธนัวาคม 2562 - 944 5,495 1,233 1,095 - 389 339 9,495 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหว่าง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:           

1 มกราคม 2561 - 100 4 - 9 - - 1 114 

โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าระหวา่งปี - - (3) - (6) - - - (9) 

31 ธนัวาคม 2561 - 100 1 - 3 - - 1 105 

โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าระหวา่งปี - (83) (1) - (1) - - (1) (86) 

31 ธนัวาคม 2562 - 17 - - 2 - - - 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 815 2,625 2,601 133 755 708 124 196 7,957 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,030 2,774 3,607 218 1,068 2,389 185 132 11,403 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 

ปี 2561 (1,012 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 1,233 

ปี 2562 (1,295 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 1,619 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ราคาทุน:           

1 มกราคม 2561 313 1,599 5,304 1,209 1,136 374 240 143 10,318 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 16 1,046 138 334 578 84 279 2,475 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (89) (371) (40) (73) (593) (47) (236) (1,449) 

31 ธนัวาคม 2561 313 1,526 5,979 1,307 1,397 359 277 186 11,344 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน 101 296 1,727 226 458 2,288 90 16 5,202 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (16) (276) (89) (44) (1,988) (7) (92) (2,512) 

31 ธนัวาคม 2562 414 1,806 7,430 1,444 1,811 659 360 110 14,034 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  

1 มกราคม 2561 - 487 3,393 1,100 752 - 191 75 5,998 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 29 674 114 126 - 37 5 985 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2) (368) (39) (73) - (47) (2) (531) 

31 ธนัวาคม 2561 - 514 3,699 1,175 805 - 181 78 6,452 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 33 912 140 181 - 61 6 1,333 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (6) (268) (89) (42) - (8) (5) (418) 

31 ธนัวาคม 2562 - 541 4,343 1,226 944 - 234 79 7,367 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:          

1 มกราคม 2561 - 100 4 - 9 - - 1 114 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งปี - - (3) - (6) - - - (9) 

31 ธนัวาคม 2561 - 100 1 - 3 - - 1 105 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าระหวา่งปี - (83) (1) - (1) - - (1) (86) 

31 ธนัวาคม 2562 - 17 - - 2 - - - 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 313 912 2,279 132 589 359 96 107 4,787 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 414 1,248 3,087 218 865 659 126 31 6,648 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 

ปี 2561 (863 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 985 

ปี 2562 (1,145 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวจิยัและพฒันา) 1,333 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 5,596 ลา้นบาท (2561: 5,417 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 4,151 ลา้นบาท 2561: 3,870 ลา้นบาท) 

16. สิทธิในการใช้ทีด่ิน 

 มูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการใชท่ี้ดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562:  

ราคาทุน 227 

หกั:   ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 198 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561:  

ราคาทุน 56 

บวก: รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน 171 

หกั:   ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 220 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิในการใชท่ี้ดินสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 220 44 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 4 

ค่าตดัจาํหน่าย  (2) (2) 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิในการใชท่ี้ดิน - 171 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20) 3 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 198 220 
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17. ค่าความนิยม 

 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 450 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 438 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 418 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของค่าความนิยมขา้งตน้ประกอบดว้ย ค่าความนิยมท่ีบริษทัฯ

รับรู้จากการซ้ือกลุ่มบริษทัย่อยคือ Delta Electronics (Switzerland) AG (เดิมช่ือ “Delta Energy Systems 

(Switzerland) AG”) ในระหวา่งปี 2546 จาํนวนประมาณ 215 ลา้นบาท และค่าความนิยมท่ี Delta Greentech 

(Netherland) B.V. รับรู้จากการซ้ือ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหว่างปี 2560 จํานวนประมาณ  203                      

ลา้นบาท 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สิ น ท รั พ ย์  โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ใ น อ น า ค ต ท่ี กิ จ ก า ร ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ อ้า ง อิง จา ก                                  

ประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุม

ระยะเวลา 5 ปี 

 ขอ้สมมติท่ีสําคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์               

อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์DES Eltek s.r.o. 

อตัราการเติบโต 3% 2% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 12% 14% 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโต

ของตลาด และอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง

ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น ๆ 
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 กลุ่มบริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (ซ่ึงคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระ) กบัมูลค่าตามบญัชี และพบว่ามูลค่า                       

ท่ีคาดว่าได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารของ                                   

กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ อ่ืนๆ รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน:       

1 มกราคม 2561 1,073 260 138 3 1,474 85 

ซ้ือเพ่ิม - 51 - - 51 - 

ตดัจาํหน่าย - (3) - - (3) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8) (9) (7) - (24) - 

31 ธนัวาคม 2561 1,065 299 131 3 1,498 85 

ซ้ือเพ่ิม - 76 - - 76 - 

ตดัจาํหน่าย - (11) - - (11) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75) (20) (12) (1) (108) - 

31 ธนัวาคม 2562 990 344 119 2 1,455 85 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:       

1 มกราคม 2561 701 236 10 2 949 82 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 53 23 13 1 90 1 

ตดัจาํหน่าย - (3) - - (3) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) (8) (1) - (14) - 

31 ธนัวาคม 2561 749 248 22 3 1,022 83 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 51 39 13 - 103 1 

ตดัจาํหน่าย - (9) - - (9) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) (17) (2) (1) (75) - 

31 ธนัวาคม 2562 745 261 33 2 1,041 84 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 316 51 109 - 476 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 245 83 86 - 414 1 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 853 968 536 246 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,826 6,746 5,212 5,884 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 296 570 654 832 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 889 1,105 746 1,032 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 197 137 197 137 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,781 1,801 1,041 1,033 

เงินรับล่วงหนา้ 309 474 88 113 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,151 11,801 8,474 9,277 

20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(หมายเหตุ 34) l 15 - - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 136 151 89 92 

ภาษีขายคา้งชาํระ 88 29 - - 

อ่ืน ๆ 80 52 21 14 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 305 247 110 106 

21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ (1,474) (1,273) (445) (282) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 47 39 - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  (1,427) (1,234) (445) (282) 
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การเปล่ียนแปลงในภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (1,273) (1,373) (282) (271) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (50) (41) (33) (22) 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย (28) (25) (9) (7) 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดข้ึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ (110) - (102) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           

ดา้นประชากรศาสตร์ (142) (1) (22) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           

ทางการเงิน (11) 38 (11) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (11) 4 (8) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี 61 66 22 18 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 90 59 - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (1,474) (1,273) (445) (282) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 39 36 - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ 3 2 - - 

จาํนวนท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 11 7 - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (2) (2) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) (4) - - 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 47 39 - - 
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จาํนวนเงินของประเภทสินทรัพยท่ี์สําคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการมี

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

พนัธบตัรรัฐบาล 28 23 - - 

หุน้กู ้ 16 13 - - 

อ่ืนๆ 3 3 - - 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินสํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 102 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 102 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทั

บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไร

ขาดทุนของปีปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 

72 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 10 ลา้นบาท) (2561: จาํนวน 64 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 13 

ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 9-22 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) (31 ธนัวาคม 2561: 9-21 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 13 ปี) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.4 - 7.7 1.8 - 7.7 2.5 2.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  2.3 - 9.0 3.0 - 9.0 2.3 - 9.0 3.0 - 9.0 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ 1.5 1.5 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.8 - 15.0 0.8 - 13.0 3.5 - 15.0 13.0 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 

0.5%-10% 

ลดลง 

0.5%-10% 

เพ่ิมข้ึน 

1%-10% 

ลดลง 

1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 92 เพ่ิมข้ึน 147 ลดลง 23 เพ่ิมข้ึน 71 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพ่ิมข้ึน 73 ลดลง 24 เพ่ิมข้ึน 69 ลดลง 22 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ เพ่ิมข้ึน  61 ลดลง  56 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง  1 เพ่ิมข้ึน 44 เพ่ิมข้ึน 2 เพ่ิมข้ึน 40 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 

0.5%-10% 

ลดลง 

0.5%-10% 

เพ่ิมข้ึน  

1%-10% 

ลดลง  

1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง  72 เพ่ิมข้ึน 135 ลดลง 8 เพ่ิมข้ึน 64 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพ่ิมข้ึน  61 ลดลง  5 เพ่ิมข้ึน 58 ลดลง 2 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ เพ่ิมข้ึน  56 ลดลง  51 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เพ่ิมข้ึน 6 เพ่ิมข้ึน 45 เพ่ิมข้ึน 6 เพ่ิมข้ึน 45 
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22. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั ประมาณการ  

 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 410 36 446 240 - 240 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งปี 237 28 265 81 8 89 

ลดลงระหวา่งปี (14) (11) (25) (11) - (11) 

กลบัรายการระหวา่งปี (148) (11) (159) (40) - (40) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (13) (2) (15) 1 - 1 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 472 40 512 271 8 279 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งปี 246 88 334 102 7 109 

ลดลงระหวา่งปี (24) (5) (29) (23) - (23) 

กลบัรายการระหวา่งปี (117) (78) (195) (64) - (64) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (146) (3) (149) (12) - (12) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 431 42 473 274 15 289 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 1 12 13 - - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 471 28 499 271 8 279 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 472 40 512 271 8 279 

       

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 67 25 92 - - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 364 17 381 274 15 289 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 431 42 473 274 15 289 

 การรับประกนัสินค้า 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจากขอ้มูล

การซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการรับประกนัใน

ปัจจุบนั 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 
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24. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

   เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 2,869 2.30 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

   เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 2,744 2.20 

25. ค่าสิทธิ 

บริษัทฯได้ทําสัญญาขอใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี  ( Intellectual Property & 

Technology License Agreement) กบั Delta Electronics Inc. (“ผูอ้นุญาต”) โดยผูอ้นุญาตยนิยอมใหบ้ริษทัฯ

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สิทธิบตัรและเทคโนโลยีของผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการตอบแทนการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิให้แก่ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละ

ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีผลิตภายใตส้ัญญาน้ี ซ่ึงอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคา

ตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอัตราร้อยละดังกล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบ

กําหนดของสัญญา สัญญาน้ีมีผลบังคับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และครบกําหนดเป็นรายปีและ                            

จะมีผลบงัคบัต่อเน่ืองเป็นรายปีจนกวา่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็น “ค่าสิทธิ” โดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ “ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย” ใน                                     

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

26. ค่าใช้จ่ายในการวจัิยและพฒันา 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ Delta Energy Systems 

(Germany) GmbH ซ่ึงจะใหบ้ริการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์(ดา้นการออกแบบและวศิวกรรม) แก่บริษทัฯ

โดยคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์บวกกาํไร

ส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร์าคาตลาด (Arm’s length basis) ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวครบกาํหนดเป็นรายปี 

บริษทัฯได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ 

“ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 8,447 7,984 5,375 4,869 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 32,583 33,238 25,242 24,268 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (847) (346) (674) (109) 

ค่าเส่ือมราคา 1,628 1,241 1,333 985 

ค่าตดัจาํหน่าย 105 92 1 1 

ค่านายหนา้จ่าย 667 609 836 703 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 12 34 97 31 

ค่าออกแบบและวิศวกรรม 51 53 1,924 1,381 

ค่าบริการจ่าย 96 98 96 98 

ค่าสิทธิจ่าย 1,215 1,257 1,215 1,257 

28. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (82) (164) - - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 (12) - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง                      

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 54 (18) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7 9 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (19) (185) - - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,970 5,335 2,419 4,563 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย              

ร้อยละ 20 (594) (1,067) (483) (913) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 (12) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (23) (52) - - 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

ไดรั้บจากรัฐบาล 

 

506 

 

940 

 

498 

 

912 

ผลขาดทุนสาํหรับปี (11) (11) (7) - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (14) (46) (1) (6) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี 

 

46 

 

8 

 

(7) 

 

1 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 

รอการตดับญัชีแต่นาํมาใชป้ระโยชน ์

 

45 

 

33 

 

- 

 

6 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ - 13 - - 

อ่ืน ๆ 24 9 - - 

รวม 67 (46) (15) 1 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (19) (185) - - 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหวา่ง      

ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 54 27 - - 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 157 137 - - 

โบนสัคา้งจ่าย 10 8 - - 

การรับประกนัสินคา้ 8 12 - - 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม - 17 - - 

ขาดทุนทางภาษียกมา 3 3 - - 

อ่ืนๆ 28 35 - - 

รวม 260 239 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 114 144 - - 

รวม 114 144 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 4,382 ลา้นบาท 316 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 133 ลา้นบาท 43 ลา้นยโูร หรือ ประมาณ 

1,458 ลา้นบาท 49 ลา้นรูเบิลรัสเซีย หรือ ประมาณ 24 ลา้นบาท และ 74 ลา้นจตั หรือประมาณ 1 ลา้นบาท 

(2561: จาํนวน 3,764 ลา้นบาท 444 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 206 ลา้นบาท 47 ลา้นยูโร หรือ ประมาณ 

1,741 ล้านบาท 31 ล้านรูเบิลรัสเซีย หรือ ประมาณ 15 ล้านบาท และ 639 ล้านจัต หรือประมาณ 14                                     

ลา้นบาท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษ

ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และบริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากบริษทัยอ่ย

ยงัไม่มีกาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ท่ีจะได้รับจากรายการผลแตกต่างชั่วคราว                            

ท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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 รายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี แบ่งตาม

วนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการให้ประโยชน์

ภายใน 5 ปี 

    

31 ธนัวาคม 2561 - 28 - - 

31 ธนัวาคม 2562 - 34 - - 

31 ธนัวาคม 2563 1 22 - - 

31 ธนัวาคม 2564 5 14 - - 

31 ธนัวาคม 2565 539 572 523 556 

31 ธนัวาคม 2566 46 15 - - 

รวม   523 556 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการให้ประโยชน์

ภายใน 8 ปี 

    

31 มีนาคม 2562 - 59   

31 มีนาคม 2563 17 19   

31 มีนาคม 2564 34 38   

31 มีนาคม 2565 22 24   

31 มีนาคม 2566 13 15   

31 มีนาคม 2567 15 16   

ไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการใช้

ประโยชน์ 

 

1,490 

 

1,776 

  

รวม 2,182 2,632   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ                              

บริษทัร่วมซ่ึงไม่ได้รับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนรวม 230 ล้านบาท (2561: 194 

ลา้นบาท) 
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29. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย                               

ในประเทศไทยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียด บริษทัฯ บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1494(2)/2552 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 59-1316-1-00-2-0 61-1505-1-00-1-0 62-0076-1-00-0-0 1813(2)/2554 1814(2)/2554 

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต DC FAN ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์

สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต DC FAN การออกแบบทาง               

อีเลคโทรนิคส์ 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิตพดัลมระบาย

อากาศ 

ผลิต Inverter ผลิตหลอดไฟฟ้า              

โคมไฟฟ้าและ                  

อุปกรณ์แสดงภาพ 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ           

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํ

เงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี            

เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษี 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

298,170,000 บาท) 

8 ปี 7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

5 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

682,381,686 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

200,000,000 บาท) 

8 ปี 4 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 บาท) 

ไม่ไดรั้บ 7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

182,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

202,400,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดจุาํเป็นท่ีตอ้ง

นาํเขา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออก 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจาก

การลงทุนในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติเป็นระยะเวลาห้าปี 

นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้                     

นิติบคุคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.5 ไดรั้บอนุญาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นสองเท่า

ของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้

จากการประกอบกิจการนั้น 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.6 ไดรั้บอนุญาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวย

ความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการ

หกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 15 มีนาคม 2556 10 มกราคม 2558 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2560 1 ธนัวาคม 2560 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

5. สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ไดรั้บประโยชน์  

ทางภาษีอากร 

เพ่ิมเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพ่ือพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

- ไดรั้บประโยชน์ทาง

ภาษีอากรเพ่ิมเติม

สาํหรับการลงทุนเพ่ือ

พฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์ทาง

ภาษีอากรเพ่ิมเติม

สาํหรับการลงทุนเพ่ือ

พฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 

- - - - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 365 446 73 109 438 555 

รายไดจ้ากการส่งออก 36,222 39,338 3,424 222 39,646 39,560 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 38 9 38 9 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 36,587 39,784 3,535 340 40,122 40,124 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี 

- Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย                          

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2549 สําหรับผลิตสินค้าประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้

เง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล                              

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 6.2 ล้านยูโรเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ี                                  

เร่ิมประกอบกิจการ ในปัจจุบนัคงเหลือสิทธิพิเศษดงักล่าวจาํนวนทั้งส้ินประมาณ 0.3 ลา้นยโูร 

30. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด                               

ดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือประธานบริหารของกลุ่มบริษทั 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบัญชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                              

มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์

อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 2) 

ส่วนงานระบบ

อตัโนมติั 3) อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 
 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้

ภายนอก 32,228 34,301 16,187 16,046 1,901 1,697 126 384 50,442 52,428 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการใหก้บั                

ลูกคา้ภายนอก 68 103 400 348 219 129 42 59 729 639 

รวมรายได ้ 32,296 34,404 16,587 16,394 2,120 1,826 168 443 51,171 53,067 

            

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,544 4,478 525 1,331 216 - (990) (1,132) 2,295 4,677 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

ดอกเบ้ียรับ     238 240 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     33 176 

รายไดอ่ื้น     429 401 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (47) (204) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     25 53 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2) (9) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     2,971 5,334 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี     (19) (185) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี     - (23) 

กาํไรสาํหรับปี     2,952 5,126 

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับ

คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ํานกังาน เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใชใ้นรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่                                    

ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภณัฑ ์DES ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต ์พดัลม

ระบายความร้อน ตวัแปลงกระแสไฟฟ้าสาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอม็ไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับ

เทคโนโลยีส่ือสารขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบ                                  

กกัเก็บพลงังาน และพลงังานกาํลงัสูง เป็นตน้ 

3) ส่วนงานระบบอตัโนมติั (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัสําหรับภาคอุตสาหกรรมและ

อาคาร โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัสําหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสว่าง

อตัโนมติัสาํหรับอาคาร เป็นตน้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกค้าภายนอกกาํหนดขึน้ตามสถานทีต่ั้งของลูกค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

สหรัฐอเมริกา 17,431 13,220 

จีน 8,103 9,495 

อินเดีย 5,471 7,715 

เนเธอร์แลนด์ 5,315 1,461 

เยอรมนี 1,798 4,974 

สิงคโปร์ 455 2,458 

มาเลเซีย 1,058 1,122 

ไตห้วนั 901 941 

ประเทศอ่ืนๆ 10,639 11,681 

รวม 51,171 53,067 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

ไทย 6,651 4,793 

สโลวาเกีย 1,460 1,649 

อินเดีย 3,090 1,504 

เยอรมนี 743 581 

ประเทศอ่ืนๆ 288 363 

รวม 12,232 8,890 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

รายไดข้องกิจการ 
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32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 7 ของ

เงินเดือน (2561: อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือน) กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ หรือเม่ือพนกังานนั้นไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในระดบัผูจ้ดัการ ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 111 ลา้นบาท (2561: 104 ลา้นบาท) 

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัย่อย เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของบริษทัย่อยและเป็นไปตาม

กฎหมายของประเทศท่ีบริษทัยอ่ยนั้นดาํเนินกิจการอยู ่

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าดําเนินงาน 

33.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีสําคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 723 ลา้นบาท 1 ลา้นยูโรหรือประมาณ 35 ลา้นบาท 1 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 42 ลา้นบาท และ 7,931 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 3,334 ลา้นบาท 

(2561: 267 ลา้นบาท 2 ลา้นยูโรหรือประมาณ 76 ลา้นบาท และ 10,465 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 

4,843 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 723 ลา้นบาท 2561: 267 ลา้นบาท) 

33.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีสําคญัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใต้

สัญญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 68 15 7 6 

ยโูร 2 39 37 7 

เหรียญสหรัฐฯ 1 8 9 - 

เหรียญออสเตรเลีย 1 7 9 - 

 รวม 69 62 13 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  จ่ายชาํระ 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน ภายใน 1 ปี 

มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 (ลา้นหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

รูปีอินเดีย 43 11 2 6 

ยโูร 1 38 12 1 

 รวม 49 14 7 

33.2 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้งอยู ่ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัต่อไปน้ี 

33.2.1 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยูป่ระมาณ 369 ลา้นบาท (2561: 340

ลา้นบาท) (รวมหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวน

ประมาณ 335 ลา้นบาท (2561: 307 ลา้นบาท) สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินท่ี 33.3.1) 

33.2.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงคา้งอยู่ประมาณ 1,156 ลา้นรูปีอินเดีย                                

หรือประมาณ 486 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 12 ลา้นบาท (2561: 954 ล้านรูปีอินเดีย 

หรือประมาณ 442 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 13 ลา้นบาท) 

33.3 การถูกประเมินภาษี 

33.3.1 ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 

2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํ

อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือ

ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 168 

ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 

จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ 
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 ข. เ ม่ือว ันท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสาํหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (รวม

เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ค. เ ม่ือว ันท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ง. เ ม่ือว ันท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ก ข ค และ ง 

จาํนวนประมาณ 239 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ล้วโดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ 

“หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

33.3.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได้                   

นิติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2559 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 232 ล้านรูปีอินเดีย หรือ

ประมาณ 97 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสาํหรับปี 2548 - 2560 เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 293 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 123 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการ

อุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น บริษทั

ยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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34. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามระดับของข้อมูลท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม                  

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 4.20) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 34 - 34 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 20) - 1 - 1 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 14) - - 218 218 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 76 - 76 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 20) - 15 - 15 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 14) - - 237 237 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 33 - 33 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (หมายเหตุ 11) - 76 - 76 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า                                     

เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง

ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของกลุ่ม

บริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 

จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ

ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                               

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ

กาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                              

ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,931 - - 8,369 1,094 12,394 0.00 - 8.25 

เงินลงทุนชัว่คราว 2 - - - - 2 4.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 9,739 9,739 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  1 47 - - 2 50 5.25 - 8.17 

รวม 2,934 47 - 8,369 10,835 22,185  

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 10,151 10,151 - 

รวม - - - - 10,151 10,151  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,227 - - 10,348 1,033 15,608 0.00 - 8.25 

เงินลงทุนชัว่คราว 223 - - - - 223 (0.20) - (0.21) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 11,558 11,558 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  - - - - 55 55 5.25 - 8.75 

รวม 4,450 - - 10,348 12,646 27,444  

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 11,801 11,801 - 

รวม - - - - 11,801 11,801  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6,195 38 6,233 0.00 - 1.20 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 9,468 9,468 - 

รวม - - - 6,195 9,506 15,701  

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 8,474 8,474 - 

รวม - - - - 8,474 8,474  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรา

ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 9,712 41 9,753 0.00 - 1.20 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 11,048 11,048 - 

รวม - - - 9,712 11,089 20,801  

        

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 9,277 9,277 - 

รวม - - - - 9,277 9,277  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการกูย้ืม

หรือให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เหรียญสหรัฐฯ 165 196 189 201 320 346 189 193 

ยโูร 6 5 2 3 5 4 16 9 

เยน 201 193 246 438 201 184 244 438 

โครูนาเช็ก 8 17 - - 8 17 - - 

 
(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกุลเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

เหรียญสหรัฐฯ 30.1540 32.4498 

ยโูร 33.7311 37.1252 

เยน 0.2759 0.2931 

โครูนาเช็ก 1.3161 1.4359 

รายละเอียดของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                                   

มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 70.9694 - 71.9917 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2563 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 134 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5620 - 33.1640 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2562 

   เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 1.1401 - 1.1472 เหรียญสหรัฐฯต่อยโูร มกราคม 2562 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 70.2506 - 72.5207 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม 2562 

   เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญออสเตรเลีย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.7199 - 0.7237 เหรียญสหรัฐฯต่อเหรียญ

ออสเตรเลีย 

มกราคม 2562 

   เยนต่อบาท 155 ลา้นเยน 0.2899 - 0.2940 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 122 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 30.0900 - 30.5300 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2563 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 134 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.5620 - 33.1640 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2562 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เยนต่อบาท 155 ลา้นเยน 0.2899 - 0.2940 บาทต่อเยน มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ี

สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตรา

ต่างประเทศและเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบของ

ความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 
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36. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                                     

31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.39:1 (2561: 0.42:1) และเฉพาะบริษทัฯมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.29:1 (2561: 0.30:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เ ม่ือว ันท่ี 16 มกราคม 2563 Delta Electronics India Private Limited ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจาก                                

DET International Holding Limited เป็นจาํนวนเงินประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

1,517 ลา้นบาท ซ่ึงไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืน

ภายใน 10 ปี โดย Delta Electronics India Private Limited ไดรั้บเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 

28 มกราคม 2563 

37.2 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.8 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,245 ล้านบาท                                 

โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 
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