
 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                          

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือน                            

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ 

อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน         

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 26 เมษายน 2565 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,638,568           6,571,566           2,332,794           1,535,903           

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 3 20,654,302         20,593,484         21,483,560         21,200,265         

เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์

   นํ� าท่วมคา้งรับ 12 330,679              -                         330,679              -                         

สินคา้คงเหลือ 4 19,617,332         19,580,655         13,335,450         13,639,515         

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 16.2 40,491                32,388                39,970                32,308                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 5 2,080,037           1,986,360           566,048              641,326              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 49,361,409         48,764,453         38,088,501         37,049,317         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 36,642                37,344                -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         13,909,473         13,909,473         

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 222,966              230,593              -                         -                         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 19,090,222         18,583,129         11,141,991         10,836,226         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 520,657              529,524              3,750                  4,592                  

ค่าความนิยม 438,760              443,051              -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 230,621              249,799              57,187                58,292                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 296,964              347,610              -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 101,169              152,871              9,185                  10,239                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,938,001         20,573,921         25,121,586         24,818,822         

รวมสินทรัพย์ 70,299,410         69,338,374         63,210,087         61,868,139         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 273,106              1,593,669           -                         1,497,407           

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 8 21,884,152         22,049,338         18,591,132         18,626,852         

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 63,247                74,957                2,891                  3,677                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 148,953              124,668              68,823                37,072                

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 10 106,278              98,422                -                         -                         

หนี� สินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 15.4.1 258,173              258,173              258,173              258,173              

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 16.2 47,143                18,481                45,263                15,533                

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 366,142              518,025              83,350                162,855              

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 23,147,194         24,735,733         19,049,632         20,601,569         

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 360,663              367,570              -                         -                         

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 154,934              144,125              704                     968                     

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 132,476              130,696              -                         -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9 1,577,312           1,595,747           533,094              528,557              

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 10 550,100              545,004              438,826              428,744              

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 432,706              415,196              1,242                  1,450                  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 3,208,191           3,198,338           973,866              959,719              

รวมหนี�สิน 26,355,385         27,934,071         20,023,498         21,561,288         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,339,694)         (1,339,694)         -                         -                         

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 44,556,516         41,776,388         40,321,395         37,441,657         

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (2,137,991)         (1,897,585)         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 43,944,025         41,404,303         43,186,589         40,306,851         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 70,299,410         69,338,374         63,210,087         61,868,139         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 24,297,571         18,801,655         21,242,351         16,229,929         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 325,782              237,000              23,873                24,649                

รายไดอ้ื�น

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 200,040              251,131              213,199              247,933              

   รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ� าท่วม 12 330,679              -                         330,679              -                         

   อื�น ๆ 92,988                191,878              67,368                145,944              

รวมรายได้ 25,247,060         19,481,664         21,877,470         16,648,455         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 19,274,128         14,731,755         16,419,228         12,416,034         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 212,367              203,632              5,922                  18,473                

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 15.2.1 1,592,982           1,465,469           1,337,770           1,229,273           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 542,887              481,850              341,391              296,221              

ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 15.2.2 806,780              783,528              853,773              804,066              

ค่าใชจ่้ายอื�น 17,241                18,108                8,023                  6,805                  

รวมค่าใช้จ่าย 22,446,385         17,684,342         18,966,107         14,770,872         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 2,800,675           1,797,322           2,911,363           1,877,583           

รายไดท้างการเงิน 21,735                19,112                826                     7,395                  

ตน้ทุนทางการเงิน (3,317)                (454)                   (701)                   (4)                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,819,093           1,815,980           2,911,488           1,884,974           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (38,965)              (60,050)              (31,750)              -                         

กาํไรสําหรับงวด 2,780,128           1,755,930           2,879,738           1,884,974           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (240,406)            440,167              -                         -                         

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (240,406)            440,167              -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (240,406)            440,167              -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,539,722           2,196,097           2,879,738           1,884,974           

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2,780,128           1,756,771           2,879,738           1,884,974           

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (841)                   

2,780,128           1,755,930           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2,539,722           2,196,938           2,879,738           1,884,974           

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (841)                   

2,539,722           2,196,097           

กาํไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 2.23                    1.41                    2.31                    1.51                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของผู ้

ส่วนต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื�น รวม มีส่วนไดเ้สียที�

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ที�เป็นเงินตรา ของส่วนของ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 1,247,382                 1,491,912                 (1,339,694)              125,900                    39,216,330               (3,130,090)                    (3,130,090)               37,611,740               (4,311)                       37,607,429               

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                              -                                1,756,771                 -                                    -                                1,756,771                 (841)                          1,755,930                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                -                                -                              -                                -                                440,167                        440,167                    440,167                    -                                440,167                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                              -                                1,756,771                 440,167                        440,167                    2,196,938                 (841)                          2,196,097                 

เงินปันผลจ่าย -                                -                                -                              -                                (4,116,359)               -                                    -                                (4,116,359)               -                                (4,116,359)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 1,247,382                 1,491,912                 (1,339,694)              125,900                    36,856,742               (2,689,923)                    (2,689,923)               35,692,319               (5,152)                       35,687,167               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 1,247,382                 1,491,912                 (1,339,694)              125,900                    41,776,388               (1,897,585)                    (1,897,585)               41,404,303               -                                41,404,303               

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                              -                                2,780,128                 -                                    -                                2,780,128                 -                                2,780,128                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                -                                -                              -                                -                                (240,406)                       (240,406)                  (240,406)                  -                                (240,406)                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                              -                                2,780,128                 (240,406)                       (240,406)                  2,539,722                 -                                2,539,722                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 1,247,382                 1,491,912                 (1,339,694)              125,900                    44,556,516               (2,137,991)                    (2,137,991)               43,944,025               -                                43,944,025               

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

กาํไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      34,836,221                 37,701,415                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,884,974                   1,884,974                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,884,974                   1,884,974                   

เงินปันผลจ่าย -                                  -                                  -                                  (4,116,359)                  (4,116,359)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      32,604,836                 35,470,030                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      37,441,657                 40,306,851                 

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,879,738                   2,879,738                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,879,738                   2,879,738                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 1,247,382                   1,491,912                   125,900                      40,321,395                 43,186,589                 

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

กาํไรสะสม

บริษทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 2,819,093         1,815,980         2,911,488         1,884,974         

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื�อมราคา 690,825            525,638            546,618            397,384            

   ค่าตดัจาํหน่าย 26,715              38,092              1,814                1,543                

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (กลบัรายการ) 2,488                (2,271)               20,337              (298)                  

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 548,304            6,112                398,547            (2,619)               

   การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

      จากการตดัจาํหน่ายสินคา้ที�เสียหายและลา้สมยั (444,602)           (58,522)             (429,285)           (30,128)             

   รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากนํ� าท่วม (330,679)           -                        (330,679)           -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 22,971              21,840              14,855              12,906              

   ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น 41,361              33,302              31,908              16,975              

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,899                143                   1,461                (151)                  

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (62,587)             (234,038)           (103,345)           (220,251)           

   ดอกเบี�ยรับ (21,735)             (19,112)             (826)                  (7,395)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3,317                454                   701                   4                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 3,302,370         2,127,618         3,063,594         2,052,944         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (37,917)             (1,361,834)        (278,276)           (1,541,464)        

   สินคา้คงเหลือ (130,495)           (1,906,838)        334,803            (1,406,207)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (27,861)             (114,513)           78,246              (102,607)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 49,622              46,417              1,054                (7,101)               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (163,961)           1,903,628         (29,367)             1,745,330         

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (154,351)           (41,161)             (81,737)             (58,174)             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (21,486)             (21,780)             (10,318)             (11,343)             

   ประมาณการหนี� สิน (3,626)               (5,465)               (402)                  (4,219)               

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 17,510              50,632              (208)                  7                       

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,829,805         676,704            3,077,389         667,166            

   รับดอกเบี�ย 25,566              32,537              363                   7,395                

   จ่ายดอกเบี�ย (3,213)               (737)                  (701)                  (4)                      

   จ่ายภาษีเงินได้ (35,491)             (88,113)             (692)                  (218)                  

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 2,816,667         620,391            3,076,359         674,339            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนัลดลง 702                   11,193              -                        -                        

เงินฝากประจาํที�มีอายเุกิน 3 เดือนลดลง -                        203,644            -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                        -                        -                        (460)                  

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,334,204)        (1,679,425)        (852,750)           (1,081,878)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,341                1,542                -                        377                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�น (3,265)               -                        (252)                  -                        

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น -                        (70)                    -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นเพิ�มขึ�น (11,061)             (25,626)             (709)                  -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,343,487)        (1,488,742)        (853,711)           (1,081,961)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,323,393         -                        700,000            -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (2,657,960)        -                        (2,213,241)        -                        

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า (19,497)             (21,052)             (1,050)               (236)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,354,064)        (21,052)             (1,514,291)        (236)                  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (105,446)           249,033            -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบ

   ของอตัราแลกเปลี�ยน 13,670              (640,370)           708,357            (407,858)           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,332              99,423              88,534              85,675              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 67,002              (540,947)           796,891            (322,183)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 6,571,566         13,881,848       1,535,903         8,405,731         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 6,638,568         13,340,901       2,332,794         8,083,548         

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                        4,116                -                        4,116                

   เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ� าท่วมคา้งรับ 330,679            -                        330,679            -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมิน     

ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน                                        

อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มี                                                 

การเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                          

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวม

เรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และไม่มี

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการ

กาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษทัใหญ่     

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 24 44 23 25 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 48 60 13 15 

ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 15.2.1) 797 664 797 664 

ค่าบริการจ่าย 10 36 10 36 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 6,665 5,986 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 292 364 

ค่านายหนา้จ่าย - - 65 56 

ค่าออกแบบและวิศวกรรมจ่าย (หมายเหตุ 15.2.2) - - 571 577 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร - - 16 29 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 2,709 1,972 1,128 828 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 1,733 1,258 568 439 

ค่านายหนา้จ่าย 157 92 152 88 

ค่านายหนา้รับ 33 28 - - 

ค่าบริการรับ 61 20 - - 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทัใหญ่ 25 40 23 36 

บริษทัยอ่ย - - 9,146 10,030 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2,266 2,196 1,097 951 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,291 2,236 10,266 11,017 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ3)     

บริษทัยอ่ย - - 10 7 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2 16 2 2 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2 16 12 9 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ3)     

บริษทัยอ่ย - - 2 4 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2 4 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัใหญ่ 53 48 12 5 

บริษทัยอ่ย - - 309 296 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,727 1,736 469 506 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,780 1,784 790 807 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัใหญ่ 320 588 320 586 

บริษทัยอ่ย - - 344 159 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 272 619 132 397 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 592 1,207 796 1,142 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัใหญ่ 293 264 293 264 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 172 170 172 170 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 465 434 465 434 

เงนิรับล่วงหน้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 88 55 

รวมเงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 88 55 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ                        

ณ วนัท่ี                    

1 มกราคม 2565 

ผลต่างจากการ

แปลงค่า                   

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ                    

ณ วนัท่ี                      

31 มีนาคม 2565 

Eltek AS  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                            

(มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 368 (7) 361 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 368 (7) 361 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28 28 12 14 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 3 2 2 

รวม 31 31 14 16 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,282 2,181 9,319 9,268 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 8 54 944 1,746 

   3 - 6 เดือน 1 1 2 3 

   มากกวา่ 12 เดือน - - 1 - 

รวม 2,291 2,236 10,266 11,017 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15,556 15,209 9,461 8,174 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 1,894 2,281 921 1,277 

   3 - 6 เดือน 154 132 100 39 

   6 - 12 เดือน 46 24 16 3 

   มากกวา่ 12 เดือน 42 61 10 9 

รวม 17,692 17,707 10,508 9,502 

รวมลูกหน้ีการคา้ 19,983 19,943 20,774 20,519 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (158) (156) (58) (38) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 19,825 19,787 20,716 20,481 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ2) - - 2 4 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 2 16 12 9 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 827 790 754 706 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 829 806 768 719 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,654 20,593 21,484 21,200 
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4. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 22,061 21,931 14,708 15,043 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ              

ท่ีจะไดรั้บ (2,444) (2,350) (1,373) (1,403) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 19,617 19,581 13,335 13,640 

 การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 (2,350) (1,403) 

บนัทึกเพิ่มระหวา่งงวด (553) (399) 

โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น 

     มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจาํหน่าย 

     สินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหวา่งงวด 445 429 

กลบัรายการระหวา่งงวด 5 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 (2,444) (1,373) 

5. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 528 474 210 241 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 1,208 1,181 281 331 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 203 250 64 54 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 116 23 - - 

อ่ืน ๆ 25 58 11 15 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,080 1,986 566 641 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 

สกุลเงิน 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ลา้น) (ลา้น)   

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

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

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

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited เหรียญสหรัฐฯ 0.1 0.1 3 3 

Delta Electronics India Manufacturing Private Limited รูปีอินเดีย 1 1 1 1 

รวม    15,233 15,233 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (1,324) (1,324) 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ    13,909 13,909 

ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

6.2 เหตุการณ์สําคัญในระหว่างงวดปัจจุบัน 

 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 

การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้อนุมติัการเลิกกิจการของ Delta 

Greentech (Netherlands) Cooperaties UA ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ Delta Energy Systems (Singapore) 

Pte. Ltd. โดยในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวได้เลิกกิจการเรียบร้อยแล้วและอยู่ใน

ระหวา่งการชาํระบญัชี 

ภายหลงัจากการเลิกกิจการดงักล่าว หุ้นสามญัของบริษทัย่อยท่ีถือโดย Delta Greentech (Netherlands) 

Cooperaties UA ซ่ึงไดแ้ก่ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ไดถู้กโอนใหก้บั Delta Energy Systems 

(Singapore) Pte. Ltd. โดยไดด้าํเนินการภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศเนเธอร์แลนดมี์ผลทาํให ้

Delta Greentech (Netherlands) B.V. เป็นบริษัทย่อยของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 

ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100  

ทั้ งน้ี การเลิกกิจการของบริษัทย่อยและการโอนหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานและโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
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7. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 18,583 10,836 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,334 853 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (11) (1) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (663) (546) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (153) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 19,090 11,142 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,780 1,784 790 807 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,211 12,227 11,930 11,042 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 592 1,207 796 1,142 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,705 2,062 1,619 1,965 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 465 434 465 434 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,779 3,386 2,153 2,644 

เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 88 55 

เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,352 949 750 538 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,884 22,049 18,591 18,627 
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9. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,596 529 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 31 14 

ลดลงระหวา่งงวด (21) (10) 

กลบัรายการระหวา่งงวด (8) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 1,577 533 

10. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  

 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 609 34 643 429 429 

รับรู้เพ่ิมระหวา่งงวด 238 17 255 38 38 

ลดลงระหวา่งงวด (3) (1) (4) - - 

กลบัรายการระหวา่งงวด (207) (7) (214) (6) (6) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/กาํไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (23) (1) (24) (22) (22) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 614 42 656 439 439 

      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 67 31 98 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 542 3 545 429 429 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564                            

(ตรวจสอบแล้ว) 609 34 643 429 429 

      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 66 40 106 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 548 2 550 439 439 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 614 42 656 439 439 
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การรับประกนัสินค้า 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจากขอ้มูล

การซ่อมแซมและรับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการรับประกนัใน

ปัจจุบนั 

11. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด (82) (33) (32) - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 91 - - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง                      

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (52) (16) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 (11) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน (39) (60) (32) - 

12. ขาดทุนจากเหตุการณ์นํา้ท่วม 

 ในระหวา่งเดือนสิงหาคมของปี 2564 คลงัเก็บสินคา้ส่วนหน่ึงของบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

นํ้ าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ มีผลทาํให้บริษทัฯได้รับความเสียหายใน

ทรัพยสิ์นบางส่วนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดส้ํารวจความเสียหายและบนัทึกผลขาดทุนค่าเสียหายจาก

เหตุการณ์นํ้ าท่วมดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 393 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับไตร

มาสท่ีสามของปี 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยความเสียหายของสินคา้เป็นจาํนวนประมาณ 331 ลา้นบาท ความ

เสียหายของสินทรัพยถ์าวรเป็นจาํนวนประมาณ 19 ลา้นบาท และอ่ืนๆ เป็นจาํนวนประมาณ 43 ลา้นบาท 

โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรท่ีเสียหายและตอ้งเปล่ียนแทนไวเ้ต็มจาํนวน

แลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯไดท้าํประกนัภยัซ่ึงครอบคลุมการเส่ียงภยัทุกชนิดไวแ้ลว้  

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯได้รับจดหมายยืนยนัการเรียกเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายใน

ทรัพยสิ์นจากบริษทัประกนั จาํนวนประมาณ 9.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 331 ลา้นบาท ดงันั้น

ในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯ ได้บนัทึกเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายท่ีได้รับ
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ดงักล่าวเป็น “เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

และไดบ้นัทึกเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายดงักล่าวเป็น “รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจาก

เหตุการณ์นํ้าท่วม” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

13. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ส่วนงานเพาเวอร์ 

อีเลคโทรนิคส์ 

ส่วนงานระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน 

ส่วนงานระบบ

อตัโนมติั อื่น ๆ งบการเงินรวม  
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้ภายนอก 18,512 13,589 5,090 4,721 667 480 29 12 24,298 18,802 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการใหก้บั                        

ลูกคา้ภายนอก 17 31 229 111 58 63 22 32 326 237 

รวมรายได ้ 18,529 13,620 5,319 4,832 725 543 51 44 24,624 19,039 

           

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,164 1,164 278 379 49 - (298) (171) 2,193 1,372 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน        200 251 

รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ าท่วม       331 - 

รายไดอ้ื่น         93 192 

ค่าใชจ่้ายอื่น         (17) (18) 

รายไดท้างการเงิน         22 19 

ตน้ทุนทางการเงิน         (3) - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        2,819 1,816 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (39) (60) 

กาํไรสาํหรับงวด         2,780 1,756 
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15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์จาํนวนประมาณ 2,879 ลา้นบาท 9 ลา้นยูโร หรือประมาณ 328 ลา้นบาท และ 3,500 ลา้นรูปีอินเดีย 

หรือประมาณ 1,533 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2,874 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผูกพนัทีสํ่าคัญเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 15.2.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลย ี

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & 

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

ให้บริษทัฯผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สิทธิบตัรและเทคโนโลยีของผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วน

ปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบแทนการใช้สิทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิ

ให้แก่ ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละของรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีผลิตภายใต้

สัญญาน้ี  ซ่ึงอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) โดยคู่สัญญาจะมี

การทบทวนอตัราร้อยละดงักล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบั

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และครบกาํหนดเป็นรายปีและจะมีผลบงัคบัต่อเน่ืองเป็นรายปี

จนกวา่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็น              

“ค่าสิทธิ” โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย” ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  

 15.2.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

บริษทัฯได้ทาํสัญญาขอรับบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กับบริษัทย่อย ซ่ึงบริษทัย่อยจะ

ให้บริการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ (ด้านการออกแบบและวิศวกรรม) แก่บริษัทฯโดยคิด

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการเท่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์บวกกาํไร

ส่วนเพิ่มซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s length basis) ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวครบกาํหนด

เป็นรายปี 

บริษทัฯไดแ้สดงรายการค่าใชจ่้ายดา้นการออกแบบและวศิวกรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของ “ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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15.3 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสําคญัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงคา้งอยู ่                         

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงัต่อไปน้ี 

15.3.1 หนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯคงค้างอยู่ประมาณ  385 ล้านบาท                                    

(รวมหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 

335 ล้านบาท สําหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

15.4.1) 

15.3.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงคา้งอยู่ประมาณ 7 ลา้นบาท 1,341 ลา้น

รูปีอินเดีย หรือประมาณ 587 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยูโร หรือประมาณ 13 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 31 ลา้นบาท  

15.4 การถูกประเมินภาษี 

15.4.1 ก. ในปี 2558 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 

2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํ

อุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือ

ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 168 

ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2549 

จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ข. เ ม่ือว ันท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ล้านบาท            

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

 ค. เ ม่ือว ันท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 ง. เ ม่ือว ันท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

กรมสรรพากรสําหรับปี 2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงิน

เพิ่ม) และ หนงัสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท                         

(รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ

กรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

  ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ก ข ค และ 

ง จาํนวนประมาณ 258 ล้านบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) ไวแ้ล้วโดยแสดงอยู่ภายใต้

รายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

15.4.2 บริษทัย่อยในประเทศอินเดียได้ถูกหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินได้                   

นิติบุคคลสําหรับปี 2549 - 2563 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 371 ล้านรูปีอินเดีย หรือ

ประมาณ 162 ลา้นบาท และไดถู้กประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2561 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 175 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 76 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในระหว่าง

การอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น 

บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

16.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 40 - 40 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 47 - 47 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 40 - 40 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 45 - 45 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

17. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี

สาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

เหรียญสหรัฐฯ 404 402 669 399 

ยโูร 9 6 9 15 

เยน 66 583 61 579 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

(หน่วย: บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกุลเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เหรียญสหรัฐฯ 33.2973 

ยโูร 37.1827 

เยน 0.2728 

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัมีผล

บงัคบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 232 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.1120 - 33.9830 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2565 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอนิเดีย 9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 75.0625 - 77.3850 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - พฤษภาคม 2565 

    เยนต่อบาท 160 ลา้นเยน 0.2741 - 0.2816 บาทต่อเยน เมษายน - มิถุนายน 2565 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกาํหนดสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 232 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.1120 - 33.9830 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมษายน - กรกฎาคม 2565 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เยนต่อบาท 160 ลา้นเยน 0.2741 - 0.2816 บาทต่อเยน เมษายน - มิถุนายน 2565 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯประจาํปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย         

เงินปันผลสาํหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,121 ลา้นบาท 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 
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