บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีที่สาํ คัญยิง่ รายการหนึ่งของบริ ษทั ฯ เนื่องจากจํานวนรายได้ที่บนั ทึก
ในบัญชีจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับบริ ษทั ฯมีลูกค้าจํานวนมากราย
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการรับรู ้รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า
รายได้จากการขายสิ นค้าถูกรับรู ้ในบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยการทําความเข้าใจและประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี และทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10 จําเป็ นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก ประกอบกับสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯเป็ นสิ นค้า
ประเภทเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งโดยทัว่ ไปจะล้าสมัยเร็ วกว่าสิ นค้าประเภทอื่น ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าของค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
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ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลง
ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ และได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯใช้
ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การ
ลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอในการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลอายุของสิ นค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้าคงเหลือเพือ่ ระบุถึงกลุ่มสิ นค้าที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มี
การหมุนเวียนที่ชา้ กว่าปกติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิที่กิจการได้รับจาก
การขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสิ นค้า
การด้ อยค่ าของค่ าความนิยมและสิ ทธิ บัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั รเป็ นจํานวน 437 ล้านบาท
และ 256 ล้านบาท ตามลําดับ ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั ร
ดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั รถือเป็ นประมาณการทางบัญชี
ที่สาํ คัญที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกําหนดอัตรา
คิดลดที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั ร
สําหรับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ ทธิบตั ร ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมถึงทําความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่สาํ คัญที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสิ นทรัพย์ดงั กล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของกลุ่มบริ ษทั และของอุตสาหกรรม
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
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• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ปรี ชา อรุ ณนารา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม 2562

13,881,848,304
13,997,068,882
12,655,361,505
354,397,180
1,563,053,284
42,451,729,155

12,503,550,506
1,698,291
9,844,557,547
9,003,852,766
1,292,479,456
32,646,138,566

15,672,384,510
222,745,162
12,055,561,936
9,603,867,537
1,164,774,243
38,719,333,388

8,405,730,877
14,147,453,559
8,536,087,510
148,964,927
403,684,552
31,641,921,425

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

51,051,970
233,116,145
12,724,465,674
376,638,347
436,913,946
495,955,145
289,012,579
160,044,829
14,767,198,635
57,218,927,790

49,713,553
464,294,219
218,445,219
11,408,273,772
197,730,522
417,964,026
413,753,297
282,950,925
156,090,282
13,609,215,815
46,255,354,381

55,047,683
536,334,270
236,735,082
7,962,183,623
220,027,996
438,413,314
476,225,161
264,879,085
135,505,166
10,325,351,380
49,044,684,768

14,088,146,222
6,895,756,473
61,711,479
3,279,842
21,048,894,016
52,690,815,441

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

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิในการใช้ที�ดิน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

8
9
10
11, 34.1
12

13
14
15
16
21
17
18
27

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี
ประมาณการหนี� สินระยะสั�น
หนี� สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการถูกประเมินภาษี
หนี� สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี� สินระยะยาว
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

19

16,181,006,985
188,697,947

10,254,597,886
50,621,512

12,431,825,100
89,618,118

13,744,597,031
49,174,299

8,473,884,409
-

21
23

72,788,807
76,372,926

92,157,542

13,391,589

-

-

32.5.1
33
20

258,172,754
674,961
392,650,219
17,170,364,599

239,367,866
315,421,642
10,952,166,448

239,367,866
247,144,817
13,021,347,490

258,172,754
168,819,218
14,220,763,302

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

21
27
22
23

107,791,790
114,184,020
1,542,246,168
420,587,558
256,325,004
2,441,134,540
19,611,499,139

114,013,746
1,427,499,000
388,761,256
190,752,886
2,121,026,888
13,073,193,336

144,452,338
1,234,247,093
512,118,709
24,246,916
1,915,065,056
14,936,412,546

465,244,322
302,036,053
1,356,203
768,636,578
14,989,399,880

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

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม 2562

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

1,247,381,614
1,491,912,500
(1,339,694,088)

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

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

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

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

24

125,900,000
39,216,330,187
(3,130,090,313)
37,611,739,900
(4,311,249)

125,900,000
34,359,240,011
(3,210,182,797)
33,010,223,929
(3,881,845)

125,900,000
34,432,010,815
(2,356,674,090)
33,936,503,440
4,416,522

125,900,000
34,836,221,447
37,701,415,561
-

125,900,000
30,067,468,042
32,932,662,156
-

14

37,607,428,651
57,218,927,790
-

175,818,961
33,182,161,045
46,255,354,381
-

167,352,260
34,108,272,222
49,044,684,768
-

37,701,415,561
52,690,815,441
-

32,932,662,156
42,490,748,584
-

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื�น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
อื�น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

32.3.1
32.3.2
13

13

27
32.5.1

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

62,341,159,107
866,851,060

51,150,868,814
895,832,599

53,700,304,852
61,451,065

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

387,979,698
507,435,992
64,103,425,857

31,864,073
429,059,272
52,507,624,758

367,520,440
229,066,406
54,358,342,763

92,429,033
333,583,660
40,547,916,283

47,244,199,937
844,937,682
4,281,288,560
1,860,600,002
2,620,546,923
95,125,078
68,405,643
57,015,103,825
7,088,322,032
60,845,793
111,437,887
(1,167,766)
7,259,437,946
(188,809,535)
(18,804,888)
7,051,823,523

40,833,458,598
577,496,840
3,811,647,888
1,757,122,274
2,745,251,778
46,819,035
49,771,796,413
2,735,828,345
24,849,891
237,971,248
(1,974,468)
2,996,675,016
(22,936,073)
2,973,738,943

39,680,428,319
50,640,046
3,494,046,696
1,248,709,043
2,784,848,226
56,721,720
47,315,394,050
7,042,948,713
39,084,114
(13,330)
7,082,019,497
(49,174,299)
(18,804,888)
7,014,040,310

31,581,614,290
22,554,782
2,698,062,090
989,297,471
2,800,489,702
132,303,253
38,224,321,588
2,323,594,695
95,527,873
2,419,122,568
2,419,122,568

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
รายการที�จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี

13

13

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

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

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

2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

111,515,519

(807,098,774)

-

-

(4,120,121)

(25,024,541)

-

-

107,395,398

(832,123,315)

-

-

(19,467,721)

(163,750,063)

-

(40,687,554)

(6,358,191)

(34,995,630)

-

-

(25,825,912)
81,569,486

(198,745,693)
(1,030,869,008)

-

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

7,133,393,009

1,942,869,935

7,014,040,310

2,378,435,014

7,101,638,109
(429,404)

2,959,960,371
(8,298,367)

7,014,040,310

2,419,122,568

(49,385,182)
7,051,823,523

22,076,939
2,973,738,943

7,182,469,565
(429,404)

1,942,701,601
(8,298,367)

7,014,040,310

2,378,435,014

(48,647,152)
7,133,393,009

8,466,701
1,942,869,935

5.69

2.37

5.62

1.94

29

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการ
ส่วนแบ่ง
รวม
แปลงค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบอื�น
ที�เป็ นเงินตรา
จากเงินลงทุน
ของส่วนของ
ต่างประเทศ
ในบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้
(2,447,379,266)
90,705,176
(2,356,674,090)

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
33,936,503,440

ส่วนของผู ้
มีส่วนได้เสี ยที�
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
4,416,522

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ย่อยก่อน
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
33,940,919,962

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
1,491,912,500

ส่วนต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(1,004,027,399)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167,352,260

167,352,260

1,247,381,614
-

1,491,912,500
-

(1,004,027,399)
-

125,900,000
-

34,432,010,815
2,959,960,371

(2,447,379,266)
-

90,705,176
-

(2,356,674,090)
-

33,936,503,440
2,959,960,371

4,416,522
(8,298,367)

167,352,260
22,076,939

34,108,272,222
2,973,738,943

-

-

-

-

(163,750,063)

(793,488,536)

(60,020,171)

(853,508,707)

(1,017,258,770)

-

(13,610,238)

(1,030,869,008)

-

-

-

-

2,796,210,308
(2,868,981,112)

(793,488,536)
-

(60,020,171)
-

(853,508,707)
-

1,942,701,601
(2,868,981,112)

(8,298,367)
-

8,466,701
-

1,942,869,935
(2,868,981,112)

1,247,381,614
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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)
-

175,818,961
-

33,182,161,045
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ผลกระทบสะสมจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 14)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
- ปรับปรุ งใหม่
กําไรสําหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
- ปรับปรุ งใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
- ปรับปรุ งใหม่
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
- ปรับปรุ งใหม่

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
34,432,010,815

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ผลกระทบสะสมจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 14)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุ งใหม่
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน (หมายเหตุ 14)
สิ นทรัพย์สุทธิที�รับโอนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 14)
ผลกระทบจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการ
ส่วนแบ่ง
รวม
แปลงค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบอื�น
ที�เป็ นเงินตรา
จากเงินลงทุน
ของส่วนของ
ต่างประเทศ
ในบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้
(3,240,867,802)
30,685,005
(3,210,182,797)

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
1,491,912,500

ส่วนต่างจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(1,004,027,399)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175,818,961

175,818,961

1,247,381,614
-

1,491,912,500
-

(1,004,027,399)
-

125,900,000
-

34,359,240,011
7,101,638,109
(19,467,721)
7,082,170,388

(3,240,867,802)
110,777,489
110,777,489

30,685,005
(10,478,312)
(10,478,312)

(3,210,182,797)
100,299,177
100,299,177

33,010,223,929
7,101,638,109
80,831,456
7,182,469,565

(3,881,845)
(429,404)
(429,404)

175,818,961
(49,385,182)
738,030
(48,647,152)

33,182,161,045
7,051,823,523
81,569,486
7,133,393,009

-

-

(462,838,498)

-

-

-

-

-

(462,838,498)

-

-

(462,838,498)

1,247,381,614

1,491,912,500

127,171,809
(1,339,694,088)

125,900,000

20,206,693
(2,245,286,905)
39,216,330,187

(3,130,090,313)

(20,206,693)
-

(20,206,693)
(3,130,090,313)

127,171,809
(2,245,286,905)
37,611,739,900

(4,311,249)

(127,171,809)
-

(2,245,286,905)
37,607,428,651
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
34,359,240,011

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
33,010,223,929

ส่วนของผู ้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
มีส่วนได้เสี ยที�
ของบริ ษทั ย่อยก่อน
ไม่มีอาํ นาจควบคุม การรวมธุรกิจภายใต้
ของบริ ษทั ย่อย
การควบคุมเดียวกัน
(3,881,845)
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
33,006,342,084

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
30,558,014,140
2,419,122,568
(40,687,554)
2,378,435,014
(2,868,981,112)
125,900,000
30,067,468,042
125,900,000
30,067,468,042
7,014,040,310
7,014,040,310
(2,245,286,905)
125,900,000
34,836,221,447
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
33,423,208,254
2,419,122,568
(40,687,554)
2,378,435,014
(2,868,981,112)
32,932,662,156
32,932,662,156
7,014,040,310
7,014,040,310
(2,245,286,905)
37,701,415,561
-

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (กลับรายการ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ (กลับรายการ)
การกลับรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ
จากการตัดจําหน่ายสิ นค้าที�เสี ยหายและล้าสมัย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น
ประมาณการหนี�สินเพิ�มขึ�น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี�สิน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7,259,437,946

2,996,675,016

7,082,019,497

2,419,122,568

2,074,517,773
131,801,134
(64,762,351)
15,615,521

1,629,946,708
104,980,164
61,747,356
470,064,134

1,598,359,426
1,662,867
27,702,114
(121,606,571)

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

(185,762,757)
84,131,368
38,316,878
(60,845,793)
95,125,078
(2,232,111)
272,305
388,091
(35,744,272)
(111,437,887)
1,167,766

(263,311,297)
185,130,052
144,233,924
(24,849,891)
7,639,441
1,854,733
(85,951,413)
(31,070,333)
(237,971,248)
1,974,468

(148,543,957)
53,539,033
34,869,958
(2,529,852)
(95,955,115)
(39,084,114)
13,330

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

9,239,988,689

4,961,091,814

8,390,446,616

3,929,793,428

(4,343,980,196)
(3,481,361,503)
(293,524,835)
15,105,222

2,025,057,655
393,261,934
(168,665,992)
(11,983,179)

(4,958,900,207)
(2,520,152,204)
(127,703,710)
137,269

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

6,056,588,355
82,355,659
(87,543,418)
(27,317,914)
65,572,118
7,225,882,177
99,608,269
(1,489,555)
(90,909,440)
7,233,091,451

(2,197,407,955)
79,473,462
(69,816,748)
(38,968,979)
166,505,970
5,138,547,982
232,549,198
(1,837,119)
(133,038,970)
5,236,221,091

5,389,054,400
60,437,065
(33,002,121)
(22,447,248)
271,203
6,178,141,063
39,084,114
(13,330)
(1,123,617)
6,216,088,230

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

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินฝากประจําที�มีอายุเกิน 3 เดือน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ�มขึ�น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื� อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�นเพิ�มขึ�น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม� ขึน� (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิก่อน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย� น
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(1,338,417)
(203,733,962)
457,140,076
(462,838,498)
(3,208,365,736)
14,676,366
(5,207,699)
(199,966,000)
(3,609,633,870)

5,334,130
221,046,871
161,325,677
(5,312,876,123)
45,876,257
(13,773,958)
(75,844,926)
(4,968,912,072)

(3,030,590)
(1,845,978,742)
7,290,782
(62,741,200)
(1,904,459,750)

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

(85,162,488)
(2,245,286,905)
(2,330,449,393)
41,545,889

(2,868,981,112)
(2,868,981,112)
(601,629,938)

(5,375,966)
(2,245,286,905)
(2,250,662,871)
-

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

1,334,554,077
43,743,721
1,378,297,798
12,503,550,506
13,881,848,304
-

(3,203,302,031)
34,468,027
(3,168,834,004)
15,672,384,510
12,503,550,506
-

2,060,965,609
111,668,516
2,172,634,125
6,233,096,752
8,405,730,877
-

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

1,642,976

-

-

-

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและ
มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไต้หวัน
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่ 714 หมู่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุ รกิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ การผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ รวมถึงการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ติ ด ตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
(รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

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

ธุรกิจลงทุน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
ธุรกิจลงทุนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

เกาะเคย์แมน
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100

สิ งคโปร์

100

100

เวียดนาม

100

-

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

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

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุ น้ โดยทางอ้อม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
100
100
สโลวาเกีย
100
100

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
วิจยั พัฒนา การตลาดและจําหน่าย เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เยอรมนี

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

100

100

100

100

อินเดีย

100

100

โรมาเนีย

100

100

2

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

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

Delta Energy Systems (UK) Limited

อัตราร้อยละของ
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ การถือหุ น้ โดยทางอ้อม
2563
2562
ร้อยละ ร้อยละ
ให้บริ การด้านการตลาดและบริ การ ออสเตรเลีย
100
100
หลังการขาย
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์ ออสเตรเลีย
100
ธุรกิจลงทุน
เนเธอร์ แลนด์
100
100
ธุรกิจลงทุน

เนเธอร์ แลนด์

100

100

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

รัสเซี ย

100

100

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

สโลวาเกีย

100

100

สหรัฐอเมริ กา

100

100

อินเดีย

100

100

เมียนมาร์

100

100

51

51

100

100

ไทย

สกอตแลนด์

2.2.2 บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
2.2.3 บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
2.2.4 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
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2.2.5 สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ น
เงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.2.6 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว
2.2.7 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัด มู ลค่า เครื่ องมื อทางการเงิ น ด้ว ยมู ลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ น ตัด จําหน่ ายโดยพิจ ารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิจการ
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
และการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรั บรู ้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้ง
แรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มา
ถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั
โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่ องจากการนํา
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ ทธิในการใช้ที่ดิน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 21)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงาน
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ทางการเงิน ฉบับที่ 16
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม 2563

2
1,292

(2)
36
(34)

-

36
1,258

198
-

-

(198)
314

314

315

1
(1)

61
-

61
1
314

-

-

55

55
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงาน
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ทางการเงิน ฉบับที่ 16
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 21)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

4.1

1 มกราคม 2563

307

33
(33)

-

33
274

-

-

5

5

-

-

5

5

เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามหลักการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
บัญชีเดิม
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กําไรหรื อขาดทุน
ตัดจําหน่าย
รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ปรับปรุ งใหม่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

12,504
9,845
36
1,258
50
156
23,849

34
34

12,504
9,845
2
1,258
50
156
23,815

12,504
9,845
36
1,258
50
156
23,849
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามหลักการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
บัญชีเดิม
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กําไรหรื อขาดทุน
ตัดจําหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

6,233
9,468
33
274
3
16,011

33
33

6,233
9,468
274
3
15,978

6,233
9,468
33
274
3
16,011

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งมีมูลค่ายุติธรรม 1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
ไม่มี)
4.2

สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญา
เช่ าสําหรับสัญญาเช่ าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่ าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิ มก่ อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ปรับปรุ งใหม่
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิม่ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ร้อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
210
(92)
(2)
116
1.19

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
6
(1)
5
1.19
8

งบการเงินรวม
ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

61
55
116

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
5
5

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
90
5
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
1
ยานพาหนะ
25
รวมรายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
116
5
การจัดประเภทรายการสิ ทธิในการใช้ที่ดินเป็ น
198
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
314
5
5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

5.1

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ขายสินค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การติดตั้ง ซ่อมแซม และอื่นๆ รับรู ้เมื่อกิจการให้บริ การเสร็ จสิ้ น
รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลัง ที่จะนํามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิจากค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
9

ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากหนี้ สินทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2

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

5.3

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุน
จริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต
วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
และจะถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นการผลิ ตเมื่ อมี ก ารเบิ กใช้ ราคาทุ น ดังกล่ าววัด มู ลค่าตามวิธีตน้ ทุน
มาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง

5.4

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

5.5

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั้น จะบันทึกตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสั งหาริ มทรั พ ย์เ พื่อการลงทุ น คํานวณจากราคาทุ น โดยวิ ธีเ ส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 2-32 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผล
การดําเนินงาน
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.6

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ (ถ้ามี ) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ น ของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ค่าปรับปรุ งที่ดิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
แม่พิมพ์
เครื่ องติดตั้ง
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
5.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกต้นทุน
เริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า โดยกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
สิ ทธิบตั ร
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
5.8

อายุการให้ประโยชน์
10 และ 20 ปี
3 ปี
10 ปี

ค่ าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการ
รวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะปันส่ วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
จากการรวมกิ จการ และจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของ
หน่ วยสิ นทรั พย์ท่ีก่อให้เกิ ดเงิ นสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่
ก่ อให้เกิ ดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

5.9

สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าที่ สินทรั พย์อา้ งอิ งมี มูลค่าตํ่า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล กลุ่มบริ ษทั บันทึ ก
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า
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สินทรั พย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

99
1-6
1-5
1-3

ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้สิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ ค่ า เสื่ อ มราคาจะคํา นวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปร
ที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้
สิ ทธิของสิ ทธิเลือกซื้ อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และการจ่ายค่าปรับ
เพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการยกเลิก
สัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเช่ าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์
หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี้ สิน
ตามสั ญ ญาเช่ า นอกจากนี้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า จะถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ เ มื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํ่า
สัญญาเช่ าที่ มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล หรื อสัญญาเช่ าซึ่ ง
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ง
สัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกกลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริ ษทั
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ทั ร่ ว มและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ
หรื อกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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5.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้
บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด
ว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก ํา ลังพิ จ ารณาอยู่ ในการประเมิ น มู ลค่ ายุติ ธรรมหั ก ต้น ทุ น ในการขาย กลุ่ มบริ ษ ัทใช้
แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถ
จะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ยกเว้นค่าความนิยม มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนทันที
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5.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หกั ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ที่ รั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ประกอบด้ว ยต้น ทุ น ดอกเบี้ ย จากภาระผูก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิ จากรายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ ซึ่ งคํานวณโดยใช้อตั ราเดียวกันกับอัตราที่ใช้
คิดลดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์โครงการสุ ทธิ จาก
รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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5.15 ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายจ่ายที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดรายการ
5.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ นั ตามจํา นวนที่ ค าดว่า จะจ่ า ยให้กับ หน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.17 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้
รายได้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงิ นสดที่ เป็ นการรั บชําระเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ ระบุไว้
เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการ
ด้อยค่ า ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการตัดรายการ การเปลี่ ย นแปลง หรื อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สินทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงิ นลงทุนในตราสารทุนซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั ไม่ ได้เลื อกจัดประเภทให้วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรั บหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ ายคํานึ งถึง ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทาง
การเงินในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู่ใ ห้เ ป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ากผูใ้ ห้กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อ กํา หนดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกําหนดของหนี้สินที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่
โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึ้ น คํานวณจากผลต่ างของ
กระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชําระ
และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณี ที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การ
รับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณาว่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญและมีการผิดสัญญา โดย
พิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้ การค้า
ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้
การค้า โดยอ้า งอิ ง จากข้อมู ล ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บปรุ งด้ว ยข้อมู ล การ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.18 ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญา และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์
และแสดงเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน
12 เดื อน เป็ นสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ น หรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น และแสดงตราสารอนุ พนั ธ์อื่นเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
5.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้น ในกรณี ที่ไ ม่ มีตลาดที่ มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
จึ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ที่สําคัญมี
ดังต่อไปนี้
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่
มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้น
จริ งในอนาคต
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และ
ค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้า
แต่ละชนิด
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ น
ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั ในการนี้ฝ่าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์หลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประเมินภาษี
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษี ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของการถูกประเมินภาษีและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ *
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่าสิ ทธิ จ่าย (หมายเหตุ 32.3.1)
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย
(หมายเหตุ 32.3.2)
ค่าจัดจําหน่ายจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านการบริ หาร
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม**
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่านายหน้ารับ
ค่าบริ การรับ
รายได้อื่น
*

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

98
358
1,698
122

120
438
1,215
93

94
65
1,698
122

112
22
1,215
93

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

-

-

20,539
1,282
220
1,934

15,689
677
220
1,924

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

-

-

43
88

103
87

43
53

15
46

39
43

11
33

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

8,347
3,419
746
107
208
14

6,027
3,716
524
77
130
12

4,113
1,387
737
9

1,942
697
521
11

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

Delta Electronics Inc. ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
กลุ่มบริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

**
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ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

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

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

26
1,660
1,686

36
10
1,198
1,244

21
6,407
777
7,205

31
4,827
4
428
5,290

3
3

1
24
25

49
3
52

1
29
24
54

-

-

1
1

3
3

74
1,298
1,372

88
1
793
882

41
370
328
739

2
342
192
536

210
367
577

158
12
126
296

208
214
366
788

157
361
10
126
654

166
118
284

90
107
197

166
1
118
285

90
107
197

Delta Electronics Inc. ได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
กลุ่มบริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
8.

งบการเงินรวม
2563
2562
86
104
9
27
95
131

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
39
54
8
25
47
79

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
1
1,544
1,160
9,415
8,413
2,922
2,931
13,882
12,504

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2
8,404
8,406

2
6,231
6,233

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําข้างต้น มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00
ถึง 8.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.00 ถึง 8.25 ต่อปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 0.55 ต่อปี 2562: ร้อยละ 0.00
ถึง 1.20 ต่อปี )
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,669

1,233

6,964

4,134

17
1,686

10
1
1,244

230
11
7,205

1,148
3
5
5,290

10,546

7,000

5,593

3,326

872
57
29
70
11,574
13,260

996
105
153
48
8,302
9,546

475
39
8
6,115
13,320

388
2
1
3,717
9,007

(129)
13,131

(194)
9,352

(32)
13,288

(4)
9,003

3
863
866
13,997

25
468
493
9,845

1
52
806
859
14,147

3
54
408
465
9,468
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กลับรายการในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
(194)
(33)
98
(129)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(4)
(28)
(32)

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
ราคาทุน
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2563
2562
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
5,581
4,603
(471)
(487)
1,834
997
5,570
3,738
(776)
(930)
917
1,083
13,902
10,421
(1,247)
(1,417)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
5,110
4,116
1,834
997
4,794
2,808
917
1,083
12,655
9,004
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2563
2,756
1,417
4,145
701
9,019

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2563
2562
(83)
(176)
(400)
(578)
(483)
(754)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2563
2562
2,673
2,813
1,417
778
3,745
1,914
701
241
8,536
5,746
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รายการเคลื่ อ นไหวของรายการปรั บ ลดราคาทุ น ของสิ น ค้า คงเหลื อ ให้ เ ป็ นมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ
มีรายละเอียดดังนี้

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

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(1,417)
(1,210)
(146)
(529)

186
130
(1,247)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

263
59
(1,417)

(754)
-

(549)
(328)

149
122
(483)

123
(754)

กลุ่มบริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับโดยแสดงเป็ นส่ วน
หนึ่ งของต้นทุนขาย และบันทึกการกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยนําไปหักจากมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
11.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือน
รวมตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ (หมายเหตุ 33)
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

205
205

-

149
149
354

149
149
149
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12.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (หมายเหตุ 33)
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
358
306
846
666
271
204
26
57
62
1,563

34
25
1,292

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
205
163
28
-

91
141
32
-

8
404

33
10
307
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13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
49
-

49

2563

ราคาทุน

2562

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
2563
2562

-

287

-

432

-

117

-

99

-

(60)
344

-

(67)
464

13.2 ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี้

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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
2563
2562
2563
2562
89
44
(10)
(60)
(28)
(19)
61
25
(10)
(60)

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้น สําหรับสิ้ นปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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13.3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วมทีม่ ีสาระสํ าคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

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

Delta Electronics
(Switzerland) AG
2563
2562
1,628
95
(974)
(193)
556
49

(หน่วย: ล้านบาท)
Delta Greentech Electronics
Industry LLC
2563
2562
291
25
(196)
(12)
108
49

-

272
92
16

-

53
31

-

380

-

84

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
Delta Electronics
Delta Greentech Electronics
(Switzerland) AG
Industry LLC
2563
2562
2563
2562
3,712
540
91
(39)
(122)
(31)
(39)
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13.4 เหตุการณ์ สําคัญในระหว่ างปี ปัจจุบัน
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งคือ
Delta Greentech (Netherlands) B.V. ทําสัญญาซื้ อขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
เพื่อขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดจํานวนร้อยละ 49 ใน Delta Electronics (Switzerland) AG และ
Delta Greentech Electronics Industry LLC ซึ่ ง บริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวได้รั บ ชําระเงิ น จากการจํา หน่ ายเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นจํานวนประมาณ 14.44 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 457 ล้านบาทในวันที่
28 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ได้ตกลงที่จะโอนกรรมสิ ทธิ์ ในเงินลงทุนดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ้ื อในวันที่ 1 ตุลาคม
2563 ซึ่ งขาดทุนจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวนประมาณ 3 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อประมาณ 95 ล้านบาท ได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยตามทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สกุลเงิน
2563
2562
(ล้าน)
(ล้าน)
DET International Holding Limited
เหรี ยญสหรัฐฯ
264
264
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด
บาท
206
206
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
เหรี ยญสหรัฐฯ
173
173
เหรี ยญสหรัฐฯ
0.1
Delta Electronics (Vietnam) Company Limited
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาทุน
2563
2562
9,450
206
5,573
3
15,232
(1,144)
14,088

9,450
206
5,573
15,229
(1,144)
14,085
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14.2 เหตุการณ์ สําคัญในระหว่ างปี ปัจจุบัน
14.2.1 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยตรง
ก) การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
- อนุ ม ัติ ใ ห้ ด ํา เนิ น การจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่ อ ยที่ ป ระเทศเวี ย ดนามชื่ อ Delta Electronics (Vietnam)
Company Limited เพื่อจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000
เหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่งบริ ษทั ฯจะถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยแห่งนี้ในอัตราร้อยละ 100
ทั้ง นี้ ในระหว่ า งไตรมาสที่ สี่ ข องปี ปั จ จุ บ ัน Delta Electronics (Vietnam) Company Limited
ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้ และได้รับชําระค่าหุ ้นจํานวนรวม
100,000 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 3 ล้านบาทเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
- อนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยที่ประเทศอินเดียชื่อ Delta Electronics India Manufacturing
Private Limited เพื่อผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1.1
ล้านรู ปีอินเดีย ซึ่งบริ ษทั ฯจะถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยแห่งนี้ในอัตราร้อยละ 100
ทั้ง นี้ ในระหว่ า งเดื อ นมกราคม 2564 Delta Electronics India Manufacturing Private Limited
ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ตราไว้ และได้รับชําระค่าหุ ้นจํานวนรวม
1.1 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 0.5 ล้านบาทเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
ข) เงินปั นผลรับระหว่างปี
ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น สําหรับสิ้ นปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
14.2.2 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ โดยอ้อม
ก) ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ งคื อ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ซื้ อเงิ น ลงทุ น ใน Eltek Australia Pty Ltd.
ทั้งหมดจาก Eltek AS (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่) โดยมี มูลค่าการซื้ อขายประมาณ 14.62 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ ประมาณ 463 ล้า นบาท ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วได้จ่ า ยชํา ระเงิ น ในวัน ที่
30 กันยายน 2563 และจะมีการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ในเงินลงทุนดังกล่าวในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
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ทั้งนี้ การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
โดยผลต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของ
ทรั พย์สินที่ ซ้ื อประมาณ 10.6 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อประมาณ 336 ล้านบาทได้ถูกบันทึ กเป็ น
“ส่ วนต่ างจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน” และแสดงไว้เป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ณ วันที่ 1 ตุ ลาคม 2563 (วันที่ ซ้ื อเงิ นลงทุน) และ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน Eltek Australia Pty Ltd. มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซ้ือ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
บวก: ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

97
54
104
14
2
23
(142)
(13)
(12)
127
336
463

เนื่ องจากการลงทุ นใน Eltek Australia Pty Ltd. ข้างต้น ถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้ก ารควบคุ ม
เดียวกัน บริ ษทั ฯจึงถือเสมือนว่า Eltek Australia Pty Ltd. เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมาโดยตลอด
ดัง นั้น งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 จึ ง รวมผลการ
ดําเนินงานของ Eltek Australia Pty Ltd. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่คาํ นึงถึงวันที่มีการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (วันที่มีการซื้อหุน้ ของบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ี โดยถือเสมือนว่า Eltek Australia Pty Ltd. เป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯมาโดยตลอด และได้แสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม
2562 ไว้เพื่อการเปรี ยบเทียบ
34

จํานวนเงิ นของรายการปรั บปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงินรวมเพิม่ ขึน้
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
110
105
40
12
6
23
1
104
10
7
176

จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยก่อน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

709
166
(2)
683
31
77
24
32
4
22
22

35

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(14)
(14)
8

จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวมเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

71
2
(23)

ข) เงินปั นผลรับระหว่างปี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ได้รับเงินปั นผลจํานวน
ประมาณ 14.44 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 457 ล้านบาทจาก Delta Greentech (Netherlands)
B.V. และในวันเดี ย วกัน Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ได้จ่ ายเงิ น ปั นผลให้กับ
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. เป็ นจํา นวนเงิ น ประมาณ 14.44 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
หรื อ ประมาณ 457 ล้า นบาท ซึ่ ง Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ได้รั บ เงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที่สามของปี ปัจจุบนั (31 ธันวาคม 2562: ไม่มีเงินปั นผลรับ)
15.

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดินให้เช่า
44
(11)
33

งบการเงินรวม
อาคารสํานักงานให้เช่า
322
(69)
(53)
200

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
366
(69)
(64)
233

36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก: โอนออกเนื่องจากการเปลี่ยนประเภท
การใช้สินทรัพย์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ที่ดินให้เช่า

งบการเงินรวม
อาคารสํานักงานให้เช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

44
-

317
(59)

361
(59)

(3)
(11)
30

(10)
(60)
188

(13)
(71)
218

การกระทบยอดมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้
ดังนี้

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
โอนออกเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทการใช้สินทรัพย์ (หมายเหตุ 16)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
218
237
5
14
(10)
(9)
(2)
20
(22)
233
218

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารสํานักงานให้เช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
261
228

มูลค่ายุติธรรมประเมิ นโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรั บที่ดิน อาคาร
สํานักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย
อัตราผลตอบแทน อัตราพื้นที่วา่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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16.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน
ราคาทุน:
1 มกราคม 2562 - ปรับปรุ งใหม่
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
โอนเข้าเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทการใช้สินทรัพย์
(หมายเหตุ 15)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุ งใหม่
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2562 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

815
268
(8)

3,622
320
(17)

7,442
2,093
(302)

1,316
225
(89)

1,705
534
(46)

708
3,882
(2,169)

476
152
(26)

546
68
(98)

16,630
7,542
(2,755)

1
(46)
1,030
(10)
1,020

1
(191)
3,735
136
121
3,992

(131)
9,102
1,209
(206)
112
10,217

(1)
1,451
150
(170)
1
1,432

(28)
2,165
143
(7)
30
2,331

(32)
2,389
3,167
(1,683)
(51)
3,822

(18)
584
51
(60)
10
585

(33)
483
24
(22)
7
492

2
(480)
20,939
4,880
(2,148)
220
23,891

-

897
85
(3)
(35)
944
93
19
1,056

4,840
1,056
(294)
(107)
5,495
1,261
(198)
84
6,642

1,183
141
(89)
(2)
1,233
200
(179)
(1)
1,253

946
204
(44)
(12)
1,094
268
(5)
12
1,369

-

351
90
(26)
(17)
398
99
(59)
7
445

346
45
(15)
(28)
348
46
(20)
9
383

8,563
1,621
(471)
(201)
9,512
1,967
(461)
130
11,148
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16.

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

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื่ องติดตั้ง

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

ค่ าเผื่อการด้ อยค่า:
1 มกราคม 2562
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุ งใหม่

-

100
(83)
17
17

1
(1)
-

-

3
(1)
2
2

-

-

1
(1)
-

105
(86)
19
19

1,030

2,774

3,607

218

1,069

2,389

186

135

11,408

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,020

2,919

3,575

179

960

3,822

140

109

12,724

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2562 (1,296 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,621

ปี 2563 (1,570 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,967
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16.

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

ที่ดิน
ราคาทุน:
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม/รับโอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
เครื่ องติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

313
101
414
414

1,526
296
(16)
1,806
18
1,824

5,979
1,727
(276)
7,430
785
(182)
8,033

1,307
226
(89)
1,444
149
(170)
1,423

1,397
458
(44)
1,811
121
(3)
1,929

359
2,288
(1,988)
659
2,271
(1,541)
1,389

277
90
(7)
360
32
(40)
352

186
16
(92)
110
1
(2)
109

11,344
5,202
(2,512)
14,034
3,377
(1,938)
15,473

-

514
33
(6)
541
37
578

3,699
912
(268)
4,343
1,055
(178)
5,220

1,175
140
(89)
1,226
199
(180)
1,245

805
181
(42)
944
230
(3)
1,171

-

181
61
(8)
234
66
(40)
260

78
6
(5)
79
6
(1)
84

6,452
1,333
(418)
7,367
1,593
(402)
8,558
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16.

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

ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
เครื่ องติดตั้ง
ติดตั้งและก่อสร้าง

แม่พิมพ์

คอมพิวเตอร์

อื่นๆ

รวม

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า:
1 มกราคม 2562
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

100
(83)
17
17

1
(1)
-

-

3
(1)
2
2

-

-

1
(1)
-

105
(86)
19
19

414

1,248

3,087

218

865

659

126

31

6,648

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

414

1,229

2,813

178

756

1,389

92

25

6,896

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

1,333

ปี 2563 (1,389 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

1,593

41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
ประมาณ 6,413 ล้า นบาท (2562 - ปรั บ ปรุ ง ใหม่ : 5,607 ล้า นบาท) (เฉพาะบริ ษัท ฯ: 4,719 ล้า นบาท
2562: 4,151 ล้านบาท)
17.

ค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
438
(20)
418
19
437

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของค่าความนิ ยมข้างต้นประกอบด้วย ค่าความนิยมที่เกี่ยวกับ
ส่ วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิ คส์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DES จํานวนประมาณ 215 ล้านบาท และค่าความนิยม
ที่ Delta Greentech (Netherland) B.V. รับรู ้จากการซื้อ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหว่างปี 2560 จํานวน
ประมาณ 222 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พย์ โดยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิ งจากประมาณการ
ทางการเงินซึ่งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
ส่ วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ DES
Eltek s.r.o.
อัตราการเติบโตระยะยาว
2%
2%
อัตราคิดลดก่อนภาษี
12%
12%
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น อัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง
ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ๆ
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กลุ่มบริ ษทั ทําการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมโดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (ซึ่ งคํานวณโดยผูป้ ระเมินอิสระ) กับมูลค่าตามบัญชี และพบว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
18.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน:
1 มกราคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

สิ ทธิ บตั ร

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

1,065
(75)
990
63
(4)
1,049

299
76
(11)
(20)
344
137
(3)
21
499

131
(12)
119
11
130

3
(1)
2
2

1,498
76
(11)
(108)
1,455
200
(3)
28
1,680

749
51
(55)
745
53
(5)
793

248
41
(9)
(19)
261
66
(2)
16
341

22
13
(2)
33
13
2
48

3
(1)
2
2

1,022
105
(9)
(77)
1,041
132
(2)
13
1,184

245
256

83
158

86
82

-

414
496

อื่นๆ

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

สิ ทธิ บตั ร
ราคาทุน:
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

63
63

85
85
(1)
84

85
85
63
(1)
147

1
1

83
1
84
1
(1)
84

83
1
84
2
(1)
85

62

1
-

1
62

19. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
1,372
882
9,940
5,853
577
296
1,084
889
284
197
2,352
1,826
572
312
16,181
10,255

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
739
8,981
788
1,003
285
1,592
357
13,745

536
5,212
654
746
197
1,041
88
8,474
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20. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 33)
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายค้างชําระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
189
103
101
393

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1
136
97
81
315

133
8
28
169

89
5
16
110

21. สั ญญาเช่ า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1 - 99 ปี
ก) สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน
198
(2)
(6)
190

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
อาคาร
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
1
90
25
9
134
5
(3)
(78)
(15)
18
2
(1)
164
9
14

ข) หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2563
184
(3)
181
(73)
108

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

รวม
314
148
(98)
13
377

อาคาร
5
(5)
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2563
-

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุ 34.2
ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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ค) ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าทีร่ ับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นหรื อสัญญาเช่า
ซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
98
5
2
69

14

ง) อื่นๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 150
ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
22. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562
(1,602)
(1,474)
60
47
(1,542)

(1,427)

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์แสดงได้ดงั นี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
(1,474)
(1,273)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(465)
(445)
(465)

(445)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(445)
(282)

(64)
(23)

(50)
(28)

(42)
(11)

(33)
(9)

-

(110)

-

(102)

(17)
(2)
77
(99)
(1,602)

(142)
(11)
(11)
61
90
(1,474)

33
(465)

(22)
(11)
(8)
22
(445)
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการแสดงได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2563
2562
47
39
3
14
(3)
(1)
60

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

3
11
(2)
(4)
47

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญที่เป็ นส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์โครงการมีดงั นี้

พันธบัตรรัฐบาล
หุ น้ กู้
อื่นๆ

งบการเงินรวม
2563
2562
35
28
20
16
5
3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนประมาณ
92 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 24 ล้านบาท) (2562: จํานวน 72 ล้านบาท เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 10
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 9 - 21 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ปี ) (2562: 9 - 22 ปี เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการขึ้นเงินบําเหน็จ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
0.7 - 6.7
0.8 - 7.7
2.3 - 9.0
2.3 - 9.0
1.5
1.5
0.8 - 15.0 0.8 - 15.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2.5
2.5
2.3 - 9.0
2.3 - 9.0
3.5 - 15.0 3.5 - 15.0

47

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
0.5%-10%
0.5%-10%
1%-10%
1%-10%
อัตราคิดลด
ลดลง 122 เพิ่มขึ้น 138 ลดลง 46 เพิ่มขึ้น 54
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) เพิ่มขึ้น 61 ลดลง 54 เพิ่มขึ้น 56 ลดลง 50
อัตราการขึ้นเงินบําเหน็จ
เพิ่มขึ้น 67 ลดลง 61
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
ลดลง 24 เพิ่มขึ้น 27 ลดลง 20 เพิ่มขึ้น 21
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.5%-10%
0.5%-10%
1%-10%
1%-10%
อัตราคิดลด
ลดลง 92 เพิ่มขึ้น 147 ลดลง 23 เพิ่มขึ้น 71
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) เพิ่มขึ้น 73 ลดลง 24 เพิ่มขึ้น 69 ลดลง 22
อัตราการขึ้นเงินบําเหน็จ
เพิ่มขึ้น 61 ลดลง 56
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
ลดลง 1 เพิ่มขึ้น 44 เพิ่มขึ้น 2 เพิ่มขึ้น 40
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23. ประมาณการหนีส้ ิ น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- ปรับปรุงใหม่
รับรู ้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ปรับปรุงใหม่
รับรู ้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน ประมาณการ
สิ นค้า
หนี้สินอื่น
รวม

485
251
(34)
(117)

40
88
(5)
(78)

525
339
(39)
(195)

271
102
(23)
(64)

8
7
-

279
109
(23)
(64)

(146)

(3)

(149)

(12)

-

(12)

439
209
(8)
(168)

42
75
(19)
(78)

481
284
(27)
(246)

274
103
(8)
(68)

15
(15)
-

289
103
(23)
(68)

3
475

2
22

5
497

1
302

-

1
302

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงใหม่

67
372

25
17

92
389

274

15

289

439

42

481

274

15

289

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

57
418
475

19
3
22

76
421
497

302
302

-

302
302

การรับประกันสิ นค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินสําหรับการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอ้างอิงจากข้อมูล
การซ่ อมแซมและรับคืนสิ นค้าที่ขายในอดีตกับปริ มาณการขายสิ นค้าแต่ละประเภทที่มีการรับประกันใน
ปัจจุบนั
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24.

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

25.

เงินปันผล
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

26.

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

2,245

1.80

2,869

2.30

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
วัตถุดิบใช้ไปและค่าซื้อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าออกแบบและวิศวกรรม
ค่าบริ การจ่าย
ค่าสิ ทธิจ่าย

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
9,343
8,610
40,230
33,087
(1,815)
(733)
2,075
1,630
132
105
843
667
48
12
6
51
122
96
1,698
1,215

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
5,983
32,918
(406)
1,598
2
1,058
125
1,943
122
1,698

5,375
25,242
(674)
1,333
1
836
97
1,924
96
1,215
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27.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(230)
26

(86)
2

(49)
-

-

6
9
(189)

49
12
(23)

(49)

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
ร้อยละ 20
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ความแตกต่างของอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ
จากรัฐบาล
ผลขาดทุนสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีแต่นาํ มาใช้ประโยชน์
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
7,259
2,997

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
7,082

2,419

(1,452)
26
(161)

(599)
2
24

(1,416)
-

(483)
-

(35)

(26)

-

-

1,336
(17)
(4)

506
(11)
(14)

1,335
-

498
(7)
(1)

(48)

46

(7)

(7)

80
75
11
1,398
(189)

45
4
550
(23)

38
1
1,367
(49)

483
-
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อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอยูใ่ นช่วงระหว่าง
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 35
ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โบนัสค้างจ่าย
การรับประกันสิ นค้า
ขาดทุนทางภาษียกมา
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและทางภาษี
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

24
190
10
2
63
289

54
168
11
8
3
39
283

-

-

114
114

114
114

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ จํานวน 3,628 ล้านบาท 276 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 112 ล้านบาท 38 ล้านยูโร หรื อ ประมาณ
1,404 ล้านบาท (2562: จํานวน 4,382 ล้านบาท 316 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 133 ล้านบาท 43 ล้านยูโร
หรื อ ประมาณ 1,458 ล้า นบาท 49 ล้านรู เ บิ ลรั สเซี ย หรื อ ประมาณ 24 ล้านบาท และ 74 ล้านจัต หรื อ
ประมาณ 1 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้รับ
สิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน และบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ เนื่ องจาก
บริ ษทั ย่อยยังไม่มีกาํ ไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ที่จะได้รับจากรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
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รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้แสดงได้ดงั นี้

รอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์
ภายใน 5 ปี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567
รอบระยะเวลาสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์
ภายใน 8 ปี
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2566
31 มีนาคม 2567
ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาสิ้ นสุดการใช้
ประโยชน์
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

5
193
22
24

1
5
539
46
-

177
14

523
-

33
21
13
15

17
34
22
13
15

-

-

1,435
1,761

1,490
2,182

191

523

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท ฯมี ผ ลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยและ
บริ ษทั ร่ วมซึ่ งไม่ได้รับรู ้ เป็ นหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนรวม 309 ล้านบาท (2562: 230
ล้านบาท)
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28.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษี อากรจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่ อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1494(2)/2552
ผลิต DC FAN

2061(1)/2553
ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
และชิ้นส่ วนอีเลคโทร
นิคส์สาํ หรับยานพาหนะ

1732(2)/2557
ผลิต Electro-magnetic
products

1158(2)/2558
ผลิต Electro-magnetic
products

8 ปี
(วงเงินไม่เกิน
298,170,000 บาท)

8 ปี

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
124,000,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
155,000,000 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

บริ ษทั ฯ
1688(2)/2558
ผลิต DC FAN

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

62-0076-1-00-0-0
ผลิตพัดลมระบาย
อากาศ

63-0114-1-00-1-0
ผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคม

63-0340-1-00-1-0
ผลิตชิ้นส่ วน
ยานพาหนะ

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
538,898,005 บาท)

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

ไม่ได้รับ

6 ปี
(วงเงินไม่เกิน
397,000,000 บาท)

8 ปี
(วงเงินไม่เกิน
1,547,250,000 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

15 มีนาคม 2556

10 มกราคม 2558

5 มกราคม 2561

5 มกราคม 2560

1 ธันวาคม 2560

27 กรกฎาคม 2562

8 มกราคม 2563

ได้รับประโยชน์
ทางภาษีอากร
เพิ่มเติมสําหรับการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-

ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม
สําหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเพิ่มเติม
สําหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

-

-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนินการ
-

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออก
3.4 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้รับจากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติเป็ นระยะเวลาห้าปี นับจาก
วันที่พน้ กําหนดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็ นสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น
3.6 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความ
สะดวกร้อยละยีส่ ิ บห้าของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อม
ราคาตามปกติ
4. วันที่เริ่ มใช้บตั รส่ งเสริ ม
5. สิ ทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
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รายได้ของบริ ษทั ฯจําแนกตามกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2563
2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

337
51,085
51,422

365
36,222
36,587

กิจการ
ที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2563
2562

337
1,942
61
2,340

73
3,424
38
3,535

รวม
2563

2562

674
53,027
61
53,762

438
39,646
38
40,122

สิ ทธิพิเศษทางภาษีที่มีสาระสําคัญที่บริ ษทั ย่อยอื่นๆได้รับ มีดงั นี้
-

บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ มการลงทุ น สํา หรั บผลิ ต Inverter ตามบัต รส่ ง เสริ มการลงทุ น เลขที่ 1813(2)/2554 ลงวันที่
10 พฤษภาคม 2554 และ สําหรับผลิตหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์แสดงภาพ ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 1814(2)/2554 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เงื่ อนไขที่ กาํ หนดบางประการ
สิ ทธิพิเศษดังกล่าวได้แก่
1) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนเป็ น
ระยะเวลาเจ็ดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น ในวงเงินไม่เกิ น 182
ล้านบาท สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1813(2)/2554 และวงเงินไม่เกิน 202 ล้านบาท
สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1814(2)/2554
2) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่ งออก
ปั จจุบนั บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด ยังไม่ได้ขอเปิ ดดําเนินการเพื่อใช้สิทธิ
ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าว
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-

29.

Delta Electronics India Pvt. Ltd. ได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย สําหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษในเมือง Krishnagiri เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ
สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ได้จากการประกอบ
กิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2577

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

30.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานได้รั บ และสอบทานอย่า งสมํ่า เสมอเพื่ อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือประธานบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
การบันทึกบัญชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ ก บัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั ต่อไปนี้
ส่ วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1)
2563
2562

ส่ วนงานระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 2)
2563
2562

(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้
รายได้จากการขายให้กบั ลูกค้า
ภายนอก
รายได้จากการให้บริ การให้กบั
ลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

ส่ วนงานระบบ
อัตโนมัติ 3)
2563
2562

(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: ล้านบาท)
อื่น ๆ
2563

(ปรับปรุ งใหม่)

2562

งบการเงินรวม
2563
2562

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

44,912

32,228

15,660

16,896

1,718

1,901

51

126

62,341

51,151

108
45,020

68
32,296

592
16,252

567
17,463

93
1,811

219
2,120

74
125

42
168

867
63,208

896
52,047

กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
5,776 2,544
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี
กําไรสําหรับปี

1,710

552

(11)

216

(1,118)

(990)

6,357

2,322

388
507
(95)
(68)
61
111
(1)
7,260
(189)
(19)
7,052

32
429
(47)
25
238
(2)
2,997
(23)
2,974

1) ส่ วนงานเพาเวอร์ อีเลคโทรนิ คส์ (Power electronics segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิ ต และจําหน่ ายเพาเวอร์ ซัพพลายสํา หรั บ
คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื่ องใช้สาํ นักงาน เครื่ องใช้ในครัวเรื อน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิ คส์ที่ใช้ในรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่
ดี ซี-ดี ซี คอนเวอร์ เตอร์ เพาเวอร์ ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์ DES ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ที่ใช้ในรถยนต์ พัดลม
ระบายความร้อน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรื อน รวมถึงโซลินอยด์และอีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น
2) ส่ วนงานระบบโครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure segment) เป็ นส่ วนงานที่ ทาํ การออกแบบ ผลิ ต และติ ดตั้งระบบโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับ
เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานสําหรับระบบพลังงาน โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบโทรคมนาคม พลังงานทดแทน ระบบ
กักเก็บพลังงาน และพลังงานกําลังสู ง เป็ นต้น
3) ส่ วนงานระบบอัตโนมัติ (Automation segment) เป็ นส่ วนงานที่ทาํ การออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอัตโนมัติสําหรับภาคอุตสาหกรรมและ
อาคาร โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ระบบอัตโนมัติสาํ หรับเครื่ องจักร ระบบขับเคลื่อนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์ อจั ฉริ ยะ และระบบแสงสว่าง
อัตโนมัติสาํ หรับอาคาร เป็ นต้น
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้ จากลูกค้ าภายนอกกําหนดขึน้ ตามสถานทีต่ ้ังของลูกค้ า
2563
สหรัฐอเมริ กา
จีน
เยอรมนี
อินเดีย
ไอร์แลนด์
สิ งคโปร์
นอร์เวย์
ไต้หวัน
เนเธอร์แลนด์
ประเทศอื่นๆ
รวม

22,041
8,722
5,705
4,641
3,947
3,640
1,952
1,850
1,367
9,343
63,208

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
13,032
7,833
5,274
6,274
2,464
2,958
1,962
1,254
1,250
9,746
52,047

สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวีย น (ไม่ ร วมเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อตัด บัญ ชี แ ละสิ น ทรั พ ย์
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
2563
ไทย
สโลวาเกีย
อินเดีย
เยอรมนี
ประเทศอื่นๆ
รวม

6,958
1,559
3,986
989
338
13,830

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
6,651
1,460
3,090
743
294
12,238

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ร ายได้จ ากลู ก ค้า รายใดที่ มี มู ล ค่ า เท่ า กับ หรื อ มากกว่า ร้ อ ยละ 10
ของรายได้ของกิจการ
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31. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ 7 ของ
เงินเดื อน (2562: อัตราร้ อยละ 7 ของเงินเดื อน) กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดย ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ หรื อเมื่อพนักงานนั้นได้รับการเลื่อนตําแหน่ งในระดับผูจ้ ดั การ ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 121 ล้านบาท (2562: 111 ล้านบาท)
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ย่อย เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามนโยบายของบริ ษทั ย่อยและเป็ นไปตาม
กฎหมายของประเทศที่บริ ษทั ย่อยนั้นดําเนินกิจการอยู่
32.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

32.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่สาํ คัญเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การซื้ อเครื่ องจักร
และอุปกรณ์จาํ นวนประมาณ 113 ล้านบาท 2 ล้านยูโรหรื อประมาณ 78 ล้านบาท 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 10 ล้านบาท และ 5,679 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 2,314 ล้านบาท (2562: 723 ล้านบาท 1
ล้านยูโรหรื อประมาณ 35 ล้านบาท 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 42 ล้านบาท และ 7,931 ล้านรู ปี
อินเดีย หรื อประมาณ 3,334 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 113 ล้านบาท 2562: 723 ล้านบาท)
32.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่สาํ คัญที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงาน ดังนี้

สกุลเงิน

ยูโร

จํานวนเงิน
(ล้านหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
2
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ่ายชําระ
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
21
21

37
37

29
29
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สกุลเงิน

รู ปีอินเดีย
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญออสเตรเลีย

จํานวนเงิน
(ล้านหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
202
2
1
1
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ่ายชําระ
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
44
39
8
7
98

41
37
9
9
96

7
7

32.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
32.3.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขอใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขอใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property &
Technology License Agreement) กับ Delta Electronics Inc. (“ผูอ้ นุ ญาต”) โดยผูอ้ นุ ญาตยินยอม
ให้บริ ษทั ฯผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สิทธิ บตั รและเทคโนโลยีของผูอ้ นุ ญาตรวมทั้งส่ วน
ปรับปรุ งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการตอบแทนการใช้สิทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั ฯตกลงจ่ายค่าสิ ทธิ ให้แก่
ผูอ้ นุ ญาตโดยคิดในอัตราร้อยละของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ผลิตภายใต้สัญญานี้
ซึ่งอัตราร้อยละดังกล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวน
อัตราร้ อยละดังกล่าวเป็ นรายปี ก่อนวันครบกําหนดของสัญญา สัญญานี้ มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2561 และครบกําหนดเป็ นรายปี และจะมีผลบังคับต่อเนื่ องเป็ นรายปี จนกว่าคู่สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิ ก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้บนั ทึ กค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นดังกล่าวเป็ น “ค่าสิ ทธิ ”
โดยแสดงอยูภ่ ายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ าย” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ฯมีค่าสิ ทธิที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 1,698 ล้านบาท (2562: 1,215 ล้านบาท)
32.3.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษ ัทฯได้ท าํ สั ญญาขอรั บบริ การวิ จ ัยและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กับบริ ษ ัทย่อย ซึ่ งบริ ษ ัท ย่ อ ยจะ
ให้บ ริ ก ารวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (ด้า นการออกแบบและวิ ศ วกรรม) แก่ บ ริ ษ ัท ฯโดยคิ ด
ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกกําไร
ส่ วนเพิ่มซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวครบกําหนด
เป็ นรายปี
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บริ ษทั ฯได้แสดงรายการค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของ “ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบและวิศวกรรมที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 1,934 ล้านบาท (2562: 1,924 ล้านบาท)
32.4 ภาระคํา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่สาํ คัญซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงค้างอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
32.4.1 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯคงค้างอยูป่ ระมาณ 373 ล้านบาท (2562: 369
ล้านบาท) (รวมหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯให้แก่กรมสรรพากรจํานวน
ประมาณ 335 ล้านบาท (2562: 335 ล้านบาท) สําหรับการถูกประเมินภาษี ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ 32.5.1)
32.4.2 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยคงค้างอยู่ประมาณ 1,249 ล้านรู ปีอินเดีย
หรื อประมาณ 509 ล้านบาท 0.4 ล้านยูโร หรื อประมาณ 13 ล้านบาท 2 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย หรื อ
ประมาณ 38 ล้านบาท (2562: 1,156 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 486 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร หรื อ
ประมาณ 12 ล้านบาท)
32.5 การถูกประเมินภาษี
32.5.1 ก. ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงิ นได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี
2548 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.96 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จํานวนประมาณ 0.06 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปั จจุบนั คํา
อุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อ
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 168
ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิ จเฉพาะสําหรับปี 2549
จํา นวนประมาณ 2 ล้า นบาท (รวมเบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ของกรมสรรพากร ปั จจุ บนั คําอุ ทธรณ์ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ
ข. เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 บริ ษัท ฯได้รั บ หนั ง สื อ ประเมิ น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสําหรับปี 2550 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรั บและเงิน
เพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2550 จํานวนประมาณ 3 ล้านบาท (รวม
เบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ) ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข อง
กรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
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ค. เมื่ อ วัน ที่ 21 สิ ง หาคม 2561 บริ ษัท ฯได้รั บ หนั ง สื อ ประเมิ น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสําหรับปี 2551 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 49 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรั บและเงิน
เพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จํานวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท
(รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ง. เมื่ อ วัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 บริ ษัท ฯได้รั บ หนั ง สื อ ประเมิ น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลจาก
กรมสรรพากรสําหรับปี 2552 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงิน
เพิ่ม) และ หนังสื อประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2552 จํานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท
(รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากร ปั จจุบนั คําอุทธรณ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองหนี้ สินจากการถูกประเมินภาษีจาํ นวนประมาณ
19 ล้านบาทโดยแสดงไว้ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี” ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ทําให้บริ ษทั ฯได้ต้ งั สํารองหนี้ สินจากการถูกประเมินภาษีตามที่กล่าวในข้อ ก ข
ค และ ง รวมเป็ นจํานวนประมาณ 258 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) โดยแสดงอยูภ่ ายใต้
รายการ “หนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
32.5.2 บริ ษ ทั ย่อยในประเทศอิ นเดี ยได้ถูก หน่ วยจัด เก็บภาษี ของประเทศอิ น เดี ย ประเมิ นภาษี เงิ นได้
นิ ติบุคคลสําหรั บปี 2546 - 2559 เป็ นจํานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 232 ล้านรู ปีอิ นเดี ย หรื อ
ประมาณ 94 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2561 เป็ น
จํานวนเงินประมาณ 256 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 104 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการ
อุทธรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็ นคุณต่อบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั
ย่อยจึงมิได้บนั ทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
33.

ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินบางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ ธ รรมหรื อ เปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมไว้แ ยกแสดงตามระดับ ของข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5.19) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

149

-

149

-

1

-

1

-

-
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261

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 12)
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 20)
สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15)

34

-

34

-

1

-

1

-

-

228

228

-

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 12)

รวม

-

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 11)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
149

-

149

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

-

33
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34.

เครื่ องมือทางการเงิน

34.1 ตราสารอนุพนั ธ์
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
- สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หนีส้ ิ นตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้กาํ หนดให้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
- สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมหนีส้ ิ นตราสารอนุพนั ธ์

149
149

34
34

149
149

33
33

1
1

1
1

-

-

ตราสารอนุพนั ธ์ ทไี่ ม่ ได้ กาํ หนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงในการทําธุรกรรมบางส่ วน
โดยเข้าทําสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสญ
ั ญาโดยทัว่ ไปตั้งแต่ 1-4 เดือน
34.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้
การค้า ลูกหนี้ อื่น และเงินลงทุน กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิ น และเครื่ องมือทางการเงิ นอื่ น ๆ โดยจํานวนเงิ นสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพนั ธ์ซ่ ึงได้เปิ ดเผยจํานวน
เงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยไว้ในหัวข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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ลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึง
ไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสําคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามยอดคงค้างของ
ลูกหนี้ การค้าอย่างสมํ่าเสมอ และการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้ารายใหญ่มกั จะมีการขอหนังสื อรับรองด้าน
เครดิ ต (Letters of credit) หรื อ การประกัน สิ น เชื่ อ แบบอื่ น ๆ จากธนาคารและสถาบัน การเงิ น อื่ น ที่ มี
ชื่อเสี ยง นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั เป็ นการให้สินเชื่ อแบบไม่กระจุกตัวสู ง เนื่ องจากกลุ่ม
บริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมากและอยูห่ ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสําหรับกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและ
อันดับความน่ าเชื่ อถื อของลูกค้า รวมถึงการมีหนังสื อรั บรองด้านเครดิ ต (Letters of credit) และการคํ้า
ประกันสิ นเชื่อแบบอื่น ๆ
เครื่ องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะ
ลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั้น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่สูงมากนักเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือ
ด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งด้า นตลาด 2 ประเภท ได้แ ก่ ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นและความเสี่ ย ง
จากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําตราสารอนุ พนั ธ์ คือ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนําเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงส่ วนใหญ่โดยการเข้าทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่ วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญดังนี้
(หน่วย: ล้านหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

2563
263
6
177

2562
165
6
201

หนี้สินทางการเงิน

2563
106
2
124

2562
189
2
246

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

2563
466
6
177

2562
320
5
201

หนี้สินทางการเงิน

2563
326
11
367

2562
189
16
244

(หน่วย: บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
30.0371
30.1540
36.8764
33.7311
0.2907
0.2759

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ตารางต่ อไปนี้ แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบต่ อกําไรก่ อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจ
เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ สกุลเงินยูโร และสกุลเงินเยน โดย
กําหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีน้ ี เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้
กําหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยง
อย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น
สกุลเงิน
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษี
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
เหรี ยญสหรัฐฯ
+3
141
-3
(141)
ยูโร
+4
6
-4
(6)
เยน
+2
0.3
-2
(0.3)
ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
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รายละเอี ย ดของสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562
มีดงั ต่อไปนี้

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
170 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
เยนต่อบาท
90 ล้านเยน

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
122 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
17 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
170 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เยนต่อบาท
90 ล้านเยน

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
122 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ครบกําหนดสัญญา

29.9800 - 31.6900

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

มกราคม - เมษายน 2564

73.7350 - 73.8625
0.2892 - 0.2916

รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
บาทต่อเยน

มกราคม 2564
มกราคม - มีนาคม 2564

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
30.0900 - 30.5300

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

70.9694 - 71.9917

รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
29.9800 - 31.6900
0.2892 - 0.2916

มกราคม - เมษายน 2563
มกราคม 2563

ครบกําหนดสัญญา

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

มกราคม - เมษายน 2564

บาทต่อเยน

มกราคม - มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
30.0900 - 30.5300

ครบกําหนดสัญญา

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

ครบกําหนดสัญญา
มกราคม - เมษายน 2563
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน สิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2,922
205
3,127

-

-

9,415
1
9,416

1,545
13,997
149
50
15,741

13,882
13,997
354
51
28,284

0.00 - 8.00
3.50 - 4.00
3.00 - 5.00

-

-

-

-

16,181
16,181

16,181
16,181

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ปรับปรุ งใหม่
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2,931
2
1
2,934

47
47

-

8,377
8,377

1,196
9,845
2
11,043

12,504
2
9,845
50
22,401

0.00 - 8.25
4.00
5.25 - 8.17

-

-

-

-

10,255
10,255

10,255
10,255

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รวม

-

-

-

8,404
8,404

2
14,147
14,149

8,406
14,147
22,553

0.00 - 0.55
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

-

-

-

-

13,745
13,745

13,745
13,745

-

69

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
มากกว่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รวม

-

-

-

6,195
6,195

38
9,468
9,506

6,233
9,468
15,701

0.00 - 1.20
-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม

-

-

-

-

8,474
8,474

8,474
8,474

-

กลุ่มบริ ษทั มีเพียงเงินฝากธนาคารที่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับนั้นค่อนข้างตํ่า และมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ดังนั้นฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่า
ผลกระทบจากความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ไม่มีสาระสําคัญ
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 88 ที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่ง
ปี เมื่ อเที ยบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของหนี้ สิ นดังกล่าวที่ แ สดงอยู่ในงบการเงิ น (2562: ร้ อยละ 84)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 95 2562: ร้อยละ 92) กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและได้ขอ้
สรุ ปว่า ความเสี่ ยงดังกล่าวอยูใ่ นระดับตํ่า เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามีเงินทุนมากพอในการจ่ายชําระและ
มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพียงพอ
รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์และเครื่ องมือทางการเงิน
ที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา
ที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
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รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชําระสุ ทธิ
รวมตราสารอนุพนั ธ์

รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

เมื่อทวงถาม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี

รวม

-

16,181
73
16,254

108
108

16,181
181
16,362

-

1
1

-

1
1

เมื่อทวงถาม
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
13,745
13,745

รวม
-

13,745
13,745

34.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตราสารอนุ พ นั ธ์ แสดงมู ลค่ ายุติ ธรรมซึ่ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิ ดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น อัตราแลกเปลี่ ยนทันที อัตราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้าของเงิ นตรา
ต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั ได้คาํ นึงถึงผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์
35.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ัทและเสริ มสร้ างมู ลค่ าการถื อหุ ้ นให้ กับผูถ้ ื อหุ ้ น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี อ ตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.52:1 (2562 - ปรั บปรุ งใหม่ : 0.39:1) และ
เฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.40:1 (2562: 0.29:1)
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36.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล ในอัต ราหุ ้ น ละ 3.3 บาท รวมเป็ นเงิ น ประมาณ 4,116 ล้า นบาท โดยจ่ า ยจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2563

37.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
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