
 

 

บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2565 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย        

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทร

นิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของ                         

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ                                    

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                   

ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญัยิง่รายการหน่ึงของบริษทัฯ เน่ืองจากจาํนวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชีจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของบริษทัฯ ประกอบกบับริษทัฯมีลูกคา้จาํนวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ดว้ยเหตน้ีุขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบั

การรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่รายไดจ้ากการขายสินคา้ถูกรับรู้ในบญัชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการทาํความเขา้ใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี

รายไดจ้ากการขายเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 จาํเป็นตอ้ง

อาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯเป็นสินคา้ประเภทเทคโนโลยรีะดบัสูงซ่ึง

โดยทัว่ไปจะลา้สมยัเร็วกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้

คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี

บริษทัฯออกแบบไว ้และไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือโดยทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สมํ่าเสมอในการใชเ้กณฑด์งักล่าว และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลอายขุองสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ

เพ่ือระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนท่ีชา้กวา่ปกติ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ี

กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของค่าความนิยมเป็นจาํนวน 437 ลา้นบาท ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการ

พิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมดงักล่าว เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ี

สาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากโดยเฉพาะในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียง

เก่ียวกบัมูลค่าของค่าความนิยม 
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สาํหรับการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด   เงินสด รวมถึงทาํ

ความเขา้ใจและทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก

กลุ่มสินทรัพยด์งักล่าวและอตัราคิดลดท่ีใช ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งและวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูล

ต่างๆของกลุ่มบริษทัและของอุตสาหกรรม 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน

รูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

ต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอ

ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่
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รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพ่ือขจดัอุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 

(ถา้มี) 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทาง

ลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ปรีชา อรุณนารา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กมุภาพนัธ์ 2566 



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 10,142,199,773     6,571,565,489      5,835,260,335      1,535,902,864      

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 8 28,132,399,814     20,593,484,448    29,111,707,654    21,200,264,903    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                             -                            100,000,000         -                            

สินคา้คงเหลือ 9 25,048,620,957     19,580,654,831    16,635,019,726    13,639,515,139    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 33.1 581,522,918          32,388,017           578,353,530         32,308,160           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 10 2,120,365,566       1,631,042,186      341,661,398         286,008,298         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 66,025,109,028     48,409,134,971    52,602,002,643    36,693,999,364    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั 33,639,918            37,344,378           -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                            14,078,895,987    13,909,472,987    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 213,913,950          230,593,048         -                            -                            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 22,699,590,390     18,583,129,233    13,947,640,098    10,836,225,623    

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาและเพื�อซื�อสินทรัพย์ 406,337,480          355,317,821         406,337,480         355,317,821         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 482,204,033          529,524,076         939,035                4,592,131             

ค่าความนิยม 14 436,618,051          443,050,522         -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 15 192,082,820          249,799,250         57,499,462           58,292,129           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 320,195,967          347,609,776         -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 174,785,686          152,871,180         10,868,994           10,239,416           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,959,368,295     20,929,239,284    28,502,181,056    25,174,140,107    

รวมสินทรัพย์ 90,984,477,323     69,338,374,255    81,104,183,699    61,868,139,471    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16 945,278,458          1,593,668,577      -                            1,497,407,000      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 17 30,201,548,730     22,049,338,415    24,827,540,998    18,626,852,047    

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 19 66,056,681            74,957,587           967,779                3,677,604             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 423,452,809          124,668,457         318,383,895         37,072,112           

ประมาณการหนี� สินระยะสั�น 21 44,732,954            98,421,661           -                            -                            

หนี� สินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   จากการถูกประเมินภาษี 31.4.1 258,172,754          258,172,754         258,172,754         258,172,754         

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 33.1 171,180                 18,481,011           -                            15,533,142           

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 18 730,143,415          518,024,714         299,204,384         162,855,766         

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 32,669,556,981     24,735,733,176    25,704,269,810    20,601,570,425    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 794,571,258          367,570,073         -                            -                            

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 135,843,102          144,124,542         -                            967,779                

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 139,024,703          130,696,198         -                            -                            

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 1,329,353,728       1,595,747,372      512,316,625         528,556,818         

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 21 856,042,761          545,004,367         638,262,352         428,743,548         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 380,322,495          415,195,830         3,885,398             1,450,093             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 3,635,158,047       3,198,338,382      1,154,464,375      959,718,238         

รวมหนี�สิน 36,304,715,028     27,934,071,558    26,858,734,185    21,561,288,663    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,491,912,500       1,491,912,500      1,491,912,500      1,491,912,500      

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (1,339,694,088)      (1,339,694,088)     -                            -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 125,900,000          125,900,000         125,900,000         125,900,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,264,964,435     41,776,387,503    51,380,255,400    37,441,656,694    

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,110,702,166)      (1,897,584,832)     -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 54,679,762,295     41,404,302,697    54,245,449,514    40,306,850,808    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 90,984,477,323     69,338,374,255    81,104,183,699    61,868,139,471    

-                         -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 117,211,365,609 82,994,057,065    103,379,372,088    70,909,543,246    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,346,601,076 1,324,303,410      171,878,668           72,594,708           

รายไดอื้�น

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 449,870,986 1,017,817,765      889,724,991           1,025,174,653      

   รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ�าท่วม 27 330,678,795 -                           330,678,795           -                           

   อื�น ๆ 546,677,659 442,123,356         411,256,373           361,476,931         

รวมรายได้ 119,885,194,125 85,778,301,596    105,182,910,915    72,368,789,538    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 89,640,857,897      66,039,930,968    77,061,232,597      55,155,928,142    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 976,698,149           919,975,586         115,524,824           43,246,713           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 31.2.1 7,164,092,328        6,280,790,115      5,987,384,529        5,343,945,848      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,541,397,159        1,989,107,082      1,723,475,334        1,316,377,257      

ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 31.2.2 3,741,842,861        3,165,382,766      3,968,352,022        3,185,830,153      

ขาดทุนจากเหตุการณ์นํ�าท่วม 27 -                             393,386,986         -                             393,386,986         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                             -                           -                             179,133,057         

ค่าใชจ่้ายอื�น 55,135,833             238,795,385         31,482,376             21,100,525           

รวมค่าใช้จ่าย 104,120,024,227    79,027,368,888    88,887,451,682      65,638,948,681    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 15,765,169,898      6,750,932,708      16,295,459,233      6,729,840,857      

รายไดท้างการเงิน 65,839,993             54,139,848           24,118,899             13,788,705           

ตน้ทุนทางการเงิน (19,516,480)            (4,027,724)           (1,012,980)             (332,869)              

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 15,811,493,411      6,801,044,832      16,318,565,152      6,743,296,693      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (466,946,829)          (97,723,239)         (332,166,827)          12,102,187           

กําไรสําหรับปี 15,344,546,582      6,703,321,593      15,986,398,325      6,755,398,880      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (213,117,334) 1,232,503,466      -                             -                           

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั (213,117,334)          1,232,503,466      -                             -                           

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

    ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 264,579,094 (22,591,687)         72,749,125             (33,604,307)         

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 264,579,094           (22,591,687)         72,749,125             (33,604,307)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 51,461,760             1,209,911,779      72,749,125             (33,604,307)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 15,396,008,342      7,913,233,372      16,059,147,450      6,721,794,573      

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,344,546,582      6,699,008,329      15,986,398,325      6,755,398,880      

ส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                             4,313,264             

15,344,546,582      6,703,321,593      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,396,008,342      7,908,922,123      16,059,147,450      6,721,794,573      

ส่วนที�เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                             4,311,249             

15,396,008,342      7,913,233,372      

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12.30                      5.37                     12.82                      5.42                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ รวม ส่วนของผู ้

ส่วนต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน องคป์ระกอบอื�น รวม มีส่วนไดเ้สียที�

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ที�เป็นเงินตรา ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,339,694,088)       125,900,000             39,216,330,187        (3,130,090,313)            (3,130,090,313)        37,611,739,900        (4,311,249)               37,607,428,651        

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                              -                               6,699,008,329          -                                   -                               6,699,008,329          4,313,264                 6,703,321,593          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                              -                               (22,591,687)             1,232,505,481              1,232,505,481          1,209,913,794          (2,015)                      1,209,911,779          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                              -                               6,676,416,642          1,232,505,481              1,232,505,481          7,908,922,123          4,311,249                 7,913,233,372          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                               -                               -                              -                               (4,116,359,326)        -                                   -                               (4,116,359,326)        -                               (4,116,359,326)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,339,694,088)       125,900,000             41,776,387,503        (1,897,584,832)            (1,897,584,832)        41,404,302,697        -                               41,404,302,697        

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,339,694,088)       125,900,000             41,776,387,503        (1,897,584,832)            (1,897,584,832)        41,404,302,697        -                               41,404,302,697        

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                              -                               15,344,546,582        -                                   -                               15,344,546,582        -                               15,344,546,582        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                              -                               264,579,094             (213,117,334)               (213,117,334)           51,461,760               -                               51,461,760               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                              -                               15,609,125,676        (213,117,334)               (213,117,334)           15,396,008,342        -                               15,396,008,342        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                               -                               -                              -                               (2,120,548,744)        -                                   -                               (2,120,548,744)        -                               (2,120,548,744)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 1,247,381,614          1,491,912,500          (1,339,694,088)       125,900,000             55,264,964,435        (2,110,702,166)            (2,110,702,166)        54,679,762,295        -                               54,679,762,295        

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

กาํไรสะสม



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  34,836,221,447             37,701,415,561             

กาํไรสาํหรับปี - - - 6,755,398,880               6,755,398,880               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     (33,604,307)                   (33,604,307)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     6,721,794,573               6,721,794,573               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                     -                                     -                                     (4,116,359,326)              (4,116,359,326)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  37,441,656,694             40,306,850,808             

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  37,441,656,694             40,306,850,808             

กาํไรสาํหรับปี - - - 15,986,398,325             15,986,398,325             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     72,749,125                    72,749,125                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     16,059,147,450             16,059,147,450             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                     -                                     -                                     (2,120,548,744)              (2,120,548,744)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 1,247,381,614               1,491,912,500               125,900,000                  51,380,255,400             54,245,449,514             

-                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 15,811,493,411     6,801,044,832       16,318,565,152     6,743,296,693       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 3,086,654,125       2,368,453,335       2,472,552,288       1,828,271,533       

   ค่าตดัจาํหน่าย 102,882,671          139,398,206          8,805,867              6,405,747              

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 37,982,294            20,233,707            46,004,797            6,302,570              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ 1,611,082,627       961,491,370          876,693,384          730,896,286          

   การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ

      จากการตดัจาํหน่ายสินคา้ที�เสียหายและลา้สมยั (772,656,775)        (247,036,392)        (642,399,056)        (142,054,149)        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 126,065,922          97,548,502            92,966,703            67,284,483            

   ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น 313,202,459          138,443,006          249,581,670          125,407,221          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,646,177            15,782,638            (1,765,559)            2,787,913              

   โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (18,565,370)          -                            (18,565,370)          -                            

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น -                            184,068,694          -                            2                            

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 782,239,464          (141,467,169)        851,946,997          (156,260,032)        

  (กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (567,444,732)        134,382,960          (561,578,512)        132,189,909          

   รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ� าท่วม (330,678,795)        -                            (330,678,795)        -                            

   ขาดทุนจากเหตุการณ์นํ� าท่วม -                            393,386,986          -                            393,386,986          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            179,133,057          

   ดอกเบี�ยรับ (65,839,993)          (54,139,848)          (24,118,899)          (13,788,705)          

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 19,516,480            4,027,724              1,012,980              332,869                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 20,146,579,965     10,815,618,551     19,339,023,648     9,903,592,383       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (9,178,729,824)     (6,145,192,291)     (9,565,720,257)     (6,592,776,980)     

   สินคา้คงเหลือ (6,240,609,976)     (8,027,682,402)     (3,229,798,915)     (6,023,365,072)     

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (474,514,925)        (447,218,026)        (29,396,040)          (252,679,364)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (50,633,862)          11,119,922            (629,578)               (6,959,574)            

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 7,696,320,815       4,110,177,615       5,847,143,580       3,150,193,329       

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 212,463,264          124,492,673          138,587,999          (5,780,652)            

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (87,329,631)          (97,284,688)          (36,457,771)          (37,576,294)          

   ประมาณการหนี� สิน (70,375,088)          (44,052,584)          (49,044,533)          (37,900,534)          

   หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (34,873,335)          158,785,028          2,435,305              93,890                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11,918,297,403     458,763,798          12,416,143,437     96,841,132            

   รับดอกเบี�ย 64,035,516            71,738,056            23,678,351            13,788,705            

   รับเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ� าท่วม 330,678,795          -                            330,678,795          -                            

   รับคืนเงินภาษีเงินได้ 26,358,556            -                            -                            -                            

   จ่ายดอกเบี�ย (14,159,921)          (5,891,911)            (998,384)               (332,869)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (132,119,828)        (189,460,761)        (49,381,511)          (1,187,143)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,193,090,521     335,149,182          12,720,120,688     109,109,825          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนัลดลง 3,704,460              13,707,592            -                            -                            

เงินฝากประจาํที�มีอายเุกิน 3 เดือนลดลง -                            205,249,560          -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                            -                            (169,423,000)        (459,822)               

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูร้ับเหมาเพื�อซื�อสินทรัพยเ์พิ�มขึ�น (51,019,659)          -                            (51,019,659)          -                            

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,478,702,420)     (6,333,363,225)     (4,624,094,689)     (4,380,682,782)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 32,030,661            28,950,205            27,704,312            24,583,544            

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�น (5,867,908)            (110,131,963)        (252,240)               -                            

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น (22,014)                 (451,367)               -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นเพิ�มขึ�น (49,732,252)          (48,440,554)          (8,013,200)            (2,986,399)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,549,609,132)     (6,244,479,752)     (4,825,098,476)     (4,359,545,459)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 4,190,306,735       2,109,615,036       700,000,000          2,013,241,000       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (4,848,799,988)     (500,000,000)        (2,213,241,000)     (500,000,000)        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                            -                            (100,000,000)        -                            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 439,124,400          362,635,955          -                            -                            

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสญัญาเช่า (79,105,661)          (88,635,380)          (3,692,200)            (1,482,748)            

จ่ายเงินปันผล (2,120,548,744)     (4,116,359,326)     (2,120,548,744)     (4,116,359,326)     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,419,023,258)     (2,232,743,715)     (3,737,481,944)     (2,604,601,074)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น 125,451,186          865,525,756          -                            -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิก่อน

   ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน 3,349,909,317       (7,276,548,529)     4,157,540,268       (6,855,036,708)     

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220,724,967          (33,734,286)          141,817,203          (14,791,305)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 3,570,634,284       (7,310,282,815)     4,299,357,471       (6,869,828,013)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 6,571,565,489       13,881,848,304     1,535,902,864       8,405,730,877       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,142,199,773     6,571,565,489       5,835,260,335       1,535,902,864       

-                            -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นโดยสญัญาเช่า 70,597,098            110,631,928          -                            6,128,131              

   เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น 1,055,168,432       1,447,060,317       963,340,121          1,432,458,728       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท เดลต้า อี เลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เ ป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ                                     

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี Delta Electronics Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ีประเทศไตห้วนั เป็นบริษทั

ใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 714 หมู่ 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รวมถึงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอี์เลค

โทรนิคส์ 

2.  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญัติการบัญชี        

พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจาก

งบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

ดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

DET International Holding Limited* ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                     

อีเลคโทรนิคส์ 

ไทย 100 100 

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ธุรกิจลงทุนและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อีเลคโทรนิคส์ 

สิงคโปร์ 100 100 

Delta Electronics (Vietnam) Company Limited จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ เวียดนาม 100 100 

Delta Electronics India Manufacturing Private 

Limited 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์               

อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

*  ยา้ยการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจากเกาะเคยแ์มน ไปท่ีประเทศมอลตา้ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 และไดย้า้ยการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจากประเทศมอลตา้ ไปท่ี

ประเทศเนเธอร์แลนด ์เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 
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บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือผา่น DET International Holding Limited มีดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

DET Logistics (USA) Corporation  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. 

 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์              

อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH วจิยั พฒันา การตลาดและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH                      

(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Energy Systems (Germany) 

GmbH) 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ เยอรมนี 100 100 

Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                       

อีเลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

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

อีเลคโทรนิคส์ 

โรมาเนีย 100 100 

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

   อตัราร้อยละของ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ การถือหุน้โดยทางออ้ม 

   2565 2564 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Delta Electronics (Australia) Pty. Ltd.  จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ ออสเตรเลีย 100 100 

Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA  ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

     

Delta Greentech (Netherlands) B.V.  

(ถือหุน้ทั้งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) 

Cooperaties UA) 

ธุรกิจลงทุน เนเธอร์แลนด ์ 100 100 

Delta Energy Systems LLC 

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

จาํหน่ายผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ รัสเซีย 100 100 

Eltek s.r.o. 

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

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 

สโลวาเกีย 100 100 

Delta Electronics (Automotive) Americas Inc. 

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

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

อีเลคโทรนิคส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Delta Electronics India Pvt. Ltd. ผลิต วจิยัและพฒันาและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอี์เลคโทรนิคส์ 

อินเดีย 100 100 

Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd. 

 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์                

อีเลคโทรนิคส์ 

เมียนมาร์ 100 100 

Delta Energy Systems (UK) Limited วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์                      

อีเลคโทรนิคส์ 

สกอตแลนด ์ 100 100 
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2.2.2 บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สีย

ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

2.2.3 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.2.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

2.2.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น  เงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.2.7 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน

ท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ             

ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ    

กลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                 

1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ             
กลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบ

สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการ

สินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และอ่ืนๆ รับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบี้ย  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินมา

คูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชี

สุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้

ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง

กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุน

วตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็น

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 
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4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) 

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ 2-32 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 10 - 50 ปี 

ค่าปรับปรุงท่ีดิน 5 - 10 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 7 ปี 

แม่พิมพ ์ 2 - 5 ปี 

เคร่ืองติดตั้ง 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 - 7 ปี 

คอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น           

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบันทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้น                 

ตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 

โดยกลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็น

อยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน ์

 สิทธิบตัร                10 ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์    3 ปี 

 ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  10 ปี 

4.8 ค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้

ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วย

สินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และจะ

ทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยห์รือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมไดใ้นอนาคต 
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4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญา

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุได้

สาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้น

และสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทั

บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการ

วดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสญัญา

เช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการร้ือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะ

สินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงและหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายกุารให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 99 ปี 

  อาคาร 1 - 6 ปี 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - 5 ปี 

  ยานพาหนะ 1 - 3 ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์

ดงักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา 

จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่ง

สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดง

ให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ

เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชี
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ของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญา

เช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี

มูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิ

เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทั

ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั หรือกรรมการของกลุ่มบริษทัท่ีมี

อาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ส่วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่

ละกิจการนั้น  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ย

ค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
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 ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก

สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ

ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์

ซ่ึงสะท้อนถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ

จาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยย์กเวน้ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และ

จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจาก

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้

ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่า

เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 
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 ดอกเบ้ียสุทธิท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนประกอบดว้ยตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สุทธิจาก

รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ ซ่ึงคาํนวณโดยใช้อตัราเดียวกันกับอตัราท่ีใช้คิดลดภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

 ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจากการวดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพย์

โครงการจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือ

กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และ

มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และ           

กลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 ค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันา 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายจ่ายท่ีเกิดจากการวจิยัและพฒันาเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดรายการ 

4.16 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน                 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้                 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 



11 

4.17 เคร่ืองมือทางการเงนิ  

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะ

ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ี

การคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของ

รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ

กิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียง

เงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้ งน้ี                 

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคา้ เงินลงทุนใน

ตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน

การทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคาํนึงถึง 

ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ

ไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระ

ผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จาก

ผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั 

จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระ

ตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณ

ของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อ           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ 

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 

ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือ

กิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย               

ยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.18 ตราสารอนุพนัธ์ 

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสาร

อนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ย

กวา่ศูนย ์

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน เป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสิน

หมุนเวยีน 
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4.19 การวดัมูลค่ายุตธิรรม  

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงใน                    

งบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณ

การไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต                   

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ได้

บ่งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติ

ของธุรกิจหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นให้เสร็จและประมาณการตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ขาย

สินคา้นั้นได้ และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้ลา้สมยัหรือ

เส่ือมสภาพ โดยคาํนึงถึงอายโุดยประมาณของสินคา้คงเหลือแต่ละชนิด 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพย์

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการ

วา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ  

 ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่ม

บริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัธุรกรรมการขายท่ีมีผลผกูพนัซ่ึงไดเ้ขา้ทาํในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั

สําหรับสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพ่ิมในการจาํหน่าย

สินทรัพยน์ั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชข้อ้มูล

งบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหนา้และไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ท่ีกิจการยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือการลงทุนใน

อนาคตท่ีสาํคญัซ่ึงจะทาํให้สินทรัพยน์ั้นดีข้ึน ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนคืออตัราคิดลดท่ีใช้

ในแบบจาํลองดงักล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตท่ีคาดการณ์และอตัราการเติบโตท่ีใชเ้พ่ือการคาดการณ์  

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การประเมนิภาษี 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษี ซ่ึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ

การถูกประเมินภาษีและประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกจิกบับริษัทใหญ่      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 199 177 194 153 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 585 428 61 136 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าสิทธิจ่าย (หมายเหตุ 31.2.1) 3,678 2,888 3,678 2,888 ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 20 133 20 133 ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร 37 1 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ - - 33,803 25,825 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 1,396 1,458 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย - - 270 233 ราคาตามสัญญา 

ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย                       

(หมายเหตุ 31.2.2) 

- - 2,413 2,112 ราคาตามสัญญา 

ค่าจดัจาํหน่ายจ่าย - - - 20 ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร - - 111 116 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน      

ขายสินคา้และวตัถุดิบ 10,900 9,266 4,091 3,814 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 7,865 6,443 3,025 2,461 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่านายหนา้จ่าย 842 586 835 572 ราคาตามสัญญา 

ค่านายหนา้รับ 250 107 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 96 198 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าออกแบบและวศิวกรรมจ่าย 310 54 299 39 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหาร 65 36 13 18 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัใหญ่ 74 40 62 36 

บริษทัยอ่ย - - 13,020 10,030 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2,721 2,196 1,064 951 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,795 2,236 14,146 11,017 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ8)     

บริษทัใหญ่ 3 - 3 - 

บริษทัยอ่ย - - 12 7 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3 16 2 2 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 16 17 9 

เงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหต ุ8)     

บริษทัยอ่ย - - 1 4 

รวมเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 1 4 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษทัใหญ่ 345 48 12 5 

บริษทัยอ่ย - - 329 296 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2,122 1,736 617 506 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,467 1,784 958 807 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษทัใหญ่ 557 588 532 586 

บริษทัยอ่ย - - 514 159 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 510 619 471 397 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,067 1,207 1,517 1,142 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษทัใหญ่ 318 264 318 264 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 174 170 174 170 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 492 434 492 434 

เงนิรับล่วงหน้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษทัยอ่ย - - 155 55 

รวมเงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 155 55 
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และการเปล่ียนแปลง

ของบญัชีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2565 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 

บริษทั เดลตา้ กรีน อินดสัเตรียล 

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย - 100 100 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 100 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 และการเปล่ียนแปลงของ

บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

 

 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2564 

 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งปี 

 

ผลต่างจากการ

แปลงค่า 

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2565 เงินกูย้มืระยะยาว 

Eltek AS  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                            

(มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 368 439 (12) 795 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 368 439 (12) 795 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 126 114 62 58 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 15 14 14 11 

รวม 141 128 76 69 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินฝากกระแสรายวนั 1,584 2,320 2 2 

เงินฝากออมทรัพย ์ 8,140 3,588 5,833 1,534 

เงินฝากประจาํอายไุม่เกิน 3 เดือน 418 664 - - 

รวม 10,142 6,572 5,835 1,536 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํขา้งตน้ มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.00 ถึง 8.00 ต่อปี 

(2564: ร้อยละ 0.00 ถึง 8.00 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.00 ถึง 1.75 ต่อปี 2564: ร้อยละ 0.00 ถึง 0.45 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,771 2,181 12,964 9,268 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 22 54 1,179 1,746 

   3 - 6 เดือน - 1 3 3 

   6 - 12 เดือน 2 - - - 

รวม 2,795 2,236 14,146 11,017 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 21,510 15,209 12,222 8,174 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 2,887 2,281 1,861 1,277 

   3 - 6 เดือน 171 132 128 39 

   6 - 12 เดือน 46 24 11 3 

   มากกวา่ 12 เดือน 72 61 24 9 

รวม 24,686 17,707 14,246 9,502 

รวมลูกหน้ีการคา้ 27,481 19,943 28,392 20,519 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (189) (156) (84) (38) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 27,292 19,787 28,308 20,481 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ6) - - 1 4 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 6 16 17 9 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 834 790 786 706 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 840 806 804 719 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 28,132 20,593 29,112 21,200 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 150 วนั 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี (156) (129) (38) (32) 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (53) (30) (46) (17) 

ตดัจาํหน่าย - - - 11 

กลบัรายการ 15 10 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 (7) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (189) (156) (84) (38) 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 9,970 7,409 (960) (729) 9,010 6,680 

งานระหวา่งทาํ 3,436 2,665 - - 3,436 2,665 

วตัถุดิบ 13,584 10,590 (2,163) (1,621) 11,421 8,969 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,182 1,267 - - 1,182 1,267 

รวม 28,172 21,931 (3,123) (2,350) 25,049 19,581 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 4,314 3,972 (145) (238) 4,169 3,734 

งานระหวา่งทาํ 2,931 2,167 - - 2,931 2,167 

วตัถุดิบ 10,289 8,031 (1,493) (1,165) 8,796 6,866 

สินคา้ระหวา่งทาง 739 873 - - 739 873 

รวม 18,273 15,043 (1,638) (1,403) 16,635 13,640 

 รายการเคล่ือนไหวของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (2,350) (1,247) (1,403) (483) 

บนัทึกเพ่ิมในระหวา่งปี (1,611) (988) (877) (731) 

บนัทึกเพ่ิมในระหวา่งปีเน่ืองจากเหตุการณ์นํ้ าท่วม 

(หมายเหตุ 27) - (331) - (331) 

โอนกลบัการปรับลดราคาสินคา้คงเหลือเป็น                      

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเน่ืองจากการตดัจาํหน่าย

สินคา้ท่ีเสียหายและลา้สมยัในระหวา่งปี 773 247 642 142 

กลบัรายการในระหวา่งปี - 27 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 65 (58) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี (3,123) (2,350) (1,638) (1,403) 

 กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

ขาย และบนัทึกการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในระหวา่งปี 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 451 474 292 241 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 1,335 854 7 5 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 271 222 34 25 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 34 23 - - 

อ่ืน ๆ 29 58 9 15 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,120 1,631 342 286 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

 สกลุเงิน 2565 2564 2565 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 381 1 171 1 

รวม    15,403 15,233 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    (1,324) (1,324) 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    14,079 13,909 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

11.2 เหตุการณ์สําคญัในระหว่างปี 

11.2.1 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมใน Delta Electronics 

India Manufacturing Private Limited เป็นจาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 169 ลา้นบาท โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการซ้ือเคร่ืองจกัรและติดตั้งสายการผลิตซ่ึงบริษทัฯไดเ้พ่ิมเงินลงทุนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตร

มาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

ทั้งน้ีการเพ่ิมเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
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11.2.2 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 

การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดอ้นุมติัการเลิกกิจการของ Delta Greentech (Netherlands) 

Cooperaties UA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. โดยในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปี

ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้ลิกกิจการและชาํระบญัชีเรียบร้อยแลว้ 

ภายหลงัจากการเลิกกิจการดงักล่าว หุ้นสามญัของบริษทัย่อยท่ีถือโดย Delta Greentech (Netherlands) Cooperaties UA 

ซ่ึงได้แก่ Delta Greentech (Netherlands) B.V. ได้ถูกโอนให้กับ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. โดยได้

ดาํเนินการภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศเนเธอร์แลนด์มีผลทาํให้ Delta Greentech (Netherlands) B.V. เป็น

บริษทัยอ่ยของ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

ทั้ งน้ี การเลิกกิจการของบริษัทย่อยและการโอนหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ ต่อการ

ดาํเนินงานและโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินใหเ้ช่า อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565:    

ราคาทุน 44 323 367 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (89) (89) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10) (54) (64) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 34 180 214 

    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564:    

ราคาทุน 44 323 367 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (79) (79) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10) (47) (57) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ  34 197 231 
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 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 231 233 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 1 

ค่าเส่ือมราคา  (10) (10) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) 7 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 214 231 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

มูลค่ายติุธรรม 233 241 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สําหรับท่ีดิน อาคารสํานักงานให้เช่า                   

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราพ้ืนท่ีว่าง

ระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหว่าง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน:           

1 มกราคม 2564 1,020 3,992 10,217 1,432 2,331 3,822 585 492 23,891 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน 670 687 3,434 167 773 4,050 157 29 9,967 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (483) (12) (34) (2,196) (56) (76) (2,857) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 53 96 82 - 11 239 13 22 516 

31 ธนัวาคม 2564  1,743 4,775 13,250 1,587 3,081 5,915 699 467 31,517 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน 85 203 4,949 243 295 4,180 112 54 10,121 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (5) (708) (25) (73) (2,573) (28) (53) (3,465) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (39) 72 (31) 10 (14) (517) (11) (12) (542) 

31 ธนัวาคม 2565 1,789 5,045 17,460 1,815 3,289 7,005 772 456 37,631 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:          

1 มกราคม 2564  - 1,056 6,642 1,253 1,369 - 445 383 11,148 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 108 1,558 182 270 - 110 34 2,262 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (459) (14) (34) - (55) (63) (625) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 24 50 - 5 - 12 20 111 

31 ธนัวาคม 2564  - 1,188 7,791 1,421 1,610 - 512 374 12,896 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 122 2,236 169 311 - 110 33 2,981 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1) (674) (20) (72) - (28) (40) (835) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (23) (63) - (10) - (17) (17) (130) 

31 ธนัวาคม 2565 - 1,286 9,290 1,570 1,839 - 577 350 14,912 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหวา่ง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:           

1 มกราคม 2564 - 17 - - 2 - - - 19 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 5 - - 14 - - 19 

31 ธนัวาคม 2564 - 17 5 - 2 14 - - 38 

ลดลงระหวา่งปี - - (5) - - (14) - - (19) 

31 ธนัวาคม 2565 - 17 - - 2 - - - 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  1,743 3,570 5,454 166 1,469 5,901 187 93 18,583 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 1,789 3,742 8,170 245 1,448 7,005 195 106 22,700 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี          

ปี 2564 (1,819 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 2,262 

ปี 2565 (2,438 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 2,981 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหว่าง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ราคาทุน:           

1 มกราคม 2564 414 1,824 8,033 1,423 1,929 1,389 352 109 15,473 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน 670 664 3,036 166 769 2,518 134 18 7,975 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (330) (12) (34) (2,171) (36) (5) (2,588) 

31 ธนัวาคม 2564 1,084 2,488 10,739 1,577 2,664 1,736 450 122 20,860 

ซ้ือเพ่ิม/รับโอน - 128 4,236 241 287 3,169 84 30 8,175 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (615) (24) (62) (2,573) (18) (20) (3,312) 

31 ธนัวาคม 2565 1,084 2,616 14,360 1,794 2,889 2,332 516 132 25,723 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  

1 มกราคม 2564 - 578 5,220 1,245 1,171 - 260 84 8,558 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 48 1,284 181 231 - 75 8 1,827 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (310) (13) (34) - (37) (5) (399) 

31 ธนัวาคม 2564 - 626 6,194 1,413 1,368 - 298 87 9,986 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 60 1,875 166 275 - 83 10 2,469 

ค่าเส่ือมราคา-จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (593) (20) (61) - (18) (7) (699) 

31 ธนัวาคม 2565 - 686 7,476 1,559 1,582 - 363 90 11,756 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองจกัร   สินทรัพยร์ะหว่าง    

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แม่พิมพ ์ เคร่ืองติดตั้ง ติดตั้งและก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ  รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า:          

1 มกราคม 2564 - 17 - - 2 - - - 19 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 5 - - 14 - - 19 

31 ธนัวาคม 2564 - 17 5 - 2 14 - - 38 

ลดลงระหวา่งปี - - (5) - - (14) - - (19) 

31 ธนัวาคม 2565 - 17 - - 2 - - - 19 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,084 1,845 4,540 164 1,294 1,722 152 35 10,836 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 1,084 1,913 6,884 235 1,305 2,332 153 42 13,948 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 

ปี 2564 (1,596 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 1,827 

ปี 2565 (2,162 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย บริหารและวิจยัและพฒันา) 2,469 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 8,155 ลา้นบาท (2564: 

7,407 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 6,415 ลา้นบาท 2564: 5,664 ลา้นบาท) 

14. ค่าความนิยม 

 มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 437 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 443 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 437 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ของค่าความนิยมขา้งตน้ประกอบดว้ย ค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงาน

เพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ DES จาํนวนประมาณ 215 ลา้นบาท และค่าความนิยมท่ี Delta Greentech 

(Netherland) B.V. รับรู้จากการซ้ือ Eltek s.r.o. (“Eltek SK”) ในระหวา่งปี 2560 จาํนวนประมาณ 222 ลา้นบาท 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจาก

ฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยข์องแต่ละกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์               

อีเลคโทรนิคส์ท่ีเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์DES Eltek s.r.o. 

อตัราการเติบโต 2% 2% 

อตัราคิดลดก่อนภาษี 13.2% 13.4% 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาด และ

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น ๆ 

 กลุ่มบริษทัทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (ซ่ึงคาํนวณโดยผูป้ระเมินอิสระ) กบัมูลค่าตามบญัชี และพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน:      

1 มกราคม 2564 1,049 499 130 2 1,680 

ซ้ือเพ่ิม - 48 - - 48 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,097) (15) - - (1,112) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 111 14 4 1 130 

31 ธนัวาคม 2564 63 546 134 3 746 

ซ้ือเพ่ิม - 50 - - 50 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (16) (4) - (20) 

31 ธนัวาคม 2565 63 580 130 3 776 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:      

1 มกราคม 2564 793 341 48 2 1,184 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 37 89 13 - 139 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (913) (15) - - (928) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 90 8 2 1 101 

31 ธนัวาคม 2564 7 423 63 3 496 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7 83 13 - 103 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (13) (2) - (15) 

31 ธนัวาคม 2565 14 493 74 3 584 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 56 123 71 - 250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 49 87 56 - 192 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ รวม 

ราคาทุน:    

1 มกราคม 2564 63 84 147 

ซ้ือเพ่ิม - 3 3 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2564 63 86 149 

ซ้ือเพ่ิม - 8 8 

31 ธนัวาคม 2565 63 94 157 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:    

1 มกราคม 2564 1 84 85 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7 - 7 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2564 8 83 91 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 6 3 9 

31 ธนัวาคม 2565 14 86 100 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 55 3 58 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 49 8 57 

 ในปี 2564 บริษทัย่อยคือ DET International Holding Limited ไดท้าํการตดัจาํหน่ายสิทธิบตัรท่ีถืออยู่ทั้งหมดออกไปดว้ย

มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 187 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ภายใตร้ายการ 

“ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2565 2564 2565 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7.91 - 8.62 945 1,594 - 1,497 

รวม 945 1,594 - 1,497 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 2,467 1,784 958 807 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,675 12,227 15,930 11,042 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 1,067 1,207 1,517 1,142 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,440 2,062 2,172 1,965 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 492 434 492 434 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,469 3,386 2,873 2,644 

เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 155 55 

เงินรับล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,592 949 731 538 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30,202 22,049 24,828 18,627 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 288 165 248 131 

ภาษีขายคา้งชาํระ 234 140 14 10 

อ่ืน ๆ 208 213 37 22 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 730 518 299 163 

19. สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 99 ปี  
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ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม อาคาร 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 190 164 9 14 377 - 

เพ่ิมข้ึน 110 97 - 14 221 6 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (3) (79) (3) (11) (96) (1) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18 8 1 1 28 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 315 190 7 18 530 5 

เพ่ิมข้ึน - 65 3 8 76 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4) (78) (3) (11) (96) (4) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (23) (5) - - (28) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 288 172 7 15 482 1 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 205 222 1 5 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (3) (3) - - 

รวม 202 219 1 5 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (66) (75) (1) (4) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 136 144 - 1 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 219 181 5 - 

เพ่ิมข้ึน 70 111 - 6 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 2 2 - - 

จ่ายค่าเช่า (79) (88) (4) (1) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10) 13 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 202 219 1 5 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 33.2 ภายใตห้ัวขอ้

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 96 96 4 1 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2 2 - - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้นหรือ

สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 49 49 9 8 

ง) อ่ืนๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 จาํนวน 128 ลา้นบาท     

(2564: 137 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 13 ลา้นบาท 2564: 9 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น 

และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (1,406) (1,675) (512) (529) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ 77 79 - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (1,329) (1,596) (512) (529) 
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การเปล่ียนแปลงในภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี (1,675) (1,602) (529) (465) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  (110) (76) (86) (53) 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย (21) (26) (6) (14) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           

ดา้นประชากรศาสตร์ 31 (24) 30 (25) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 262 11 75 11 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (28) (10) (32) (20) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี 85 85 36 37 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 50 (33) - - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี (1,406) (1,675) (512) (529) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 79 60 - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยโ์ครงการ 5 4 - - 

จาํนวนท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 6 15 - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (4) (3) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9) 3 - - 

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 77 79 - - 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์สาํคญัท่ีเป็นส่วนประกอบของสินทรัพยโ์ครงการมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

พนัธบตัรรัฐบาล 45 47 - - 

หุน้กู ้ 26 27 - - 

อ่ืนๆ 6 5 - - 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 76 ลา้นบาท 

(เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 11  ลา้นบาท) (2564: จาํนวน 75 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 10 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษทั

ประมาณ 8 - 22 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 13 ปี) (2564: 9 - 22 ปี เฉพาะบริษทัฯ: 14 ปี) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

อตัราคิดลด 3.2 - 7.4 0.7 - 6.5 3.46 2.2 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  2.5 - 8.5 2.0 - 8.5 2.5 - 7.0 2.0 - 8.0 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ 2.3 1.5 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.8 - 16.0 0.8 - 14.0 3.9 – 16.0 3.5 - 14.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 

0.5%-10% 

ลดลง 

0.5%-10% 

เพ่ิมข้ึน 

1%-10% 

ลดลง 

1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 92 เพ่ิมข้ึน 101 ลดลง 43 เพ่ิมข้ึน 49 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพ่ิมข้ึน 48 ลดลง 41 เพ่ิมข้ึน 43 ลดลง 38 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ เพ่ิมข้ึน 42 ลดลง 39 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง 20 เพ่ิมข้ึน 21 ลดลง 19 เพ่ิมข้ึน 20 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 

0.5%-10% 

ลดลง 

0.5%-10% 

เพ่ิมข้ึน 

1%-10% 

ลดลง 

1%-10% 

อตัราคิดลด ลดลง 123 เพ่ิมข้ึน 139 ลดลง 49 เพ่ิมข้ึน 57 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ เพ่ิมข้ึน 60 ลดลง 54 เพ่ิมข้ึน 54 ลดลง 48 

อตัราการข้ึนเงินบาํเหน็จ เพ่ิมข้ึน 64 ลดลง 59 - - 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน ลดลง 22 เพ่ิมข้ึน 25 ลดลง 19 เพ่ิมข้ึน 20 

21. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การรับประกนั ประมาณการ  การรับประกนั  

 สินคา้ หน้ีสินอ่ืน รวม สินคา้ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 475 22 497 302 302 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 259 56 315 155 155 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (39) (5) (44) (38) (38) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (137) (40) (177) (30) (30) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 51 1 52 40 40 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 609 34 643 429 429 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 520 61 581 313 313 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (65) (5) (70) (49) (49) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (224) (44) (268) (63) (63) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 16 (1) 15 8 8 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 856 45 901 638 638 

      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 67 31 98 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 542 3 545 429 429 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  609 34 643 429 429 

      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - 45 45 - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 856 - 856 638 638 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 856 45 901 638 638 
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 การรับประกนัสินค้า 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจากขอ้มูลการซ่อมแซมและ

รับคืนสินคา้ท่ีขายในอดีตกบัปริมาณการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีมีการรับประกนัในปัจจุบนั 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบัญญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไป

จ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. เงนิปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 2,121 1.70 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 4,116 3.30 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 13,296 11,168 8,923 7,230 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 78,534 56,277 65,527 46,055 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (3,332) (2,659) (1,107) (1,966) 

ค่าเส่ือมราคา 3,087 2,368 2,473 1,828 

ค่าตดัจาํหน่าย 103 139 9 6 

ค่านายหนา้จ่าย 887 614 1,157 861 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 32 139 121 255 

ค่าออกแบบและวศิวกรรม 310 131 2,712 2,168 

ค่าบริการจ่าย 20 133 20 133 

ค่าสิทธิจ่าย 3,678 2,888 3,678 2,888 

 

  



38 

25. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (461) (158) (338) (17) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 15 36 6 29 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                  

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (36) 42 - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15 (18) - - 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน (467) (98) (332) 12 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15,811 6,801 16,319 6,743 

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทยร้อยละ 20 (3,162) (1,360) (3,264) (1,349) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 15 36 6 29 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (231) (159) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ความแตกต่างของอตัราภาษีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (45) (56) - - 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บ

จากรัฐบาล 

 

2,853 

 

1,488 

 

2,852 

 

1,480 

ผลขาดทุนสาํหรับปี (15) (3) - - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม - (4) - - 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี 

 

(4) 

 

(113) 

 

(4) 

 

(118) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้                          

รอการตดับญัชีแต่นาํมาใชป้ระโยชน์ 

 

66 

 

36 

 

- 

 

- 

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ 71 - 71 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (65) - - - 

อ่ืน ๆ 50 37 7 (30) 

รวม 2,911 1,385 2,926 1,332 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน (467) (98) (332) 12 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 16.00 ถึง

ร้อยละ 34.94 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 

2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 28 26 - - 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 231 230 - - 

การรับประกนัสินคา้ 8 7 - - 

ขาดทุนทางภาษียกมา - 6 - - 

อ่ืนๆ 53 79 - - 

รวม 320 348 - - 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและทางภาษี 139 131 - - 

รวม 139 131 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 

6,974 ลา้นบาท 69 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 29 ลา้นบาทและ 31 ลา้นยูโร หรือ ประมาณ 1,124 ลา้นบาท (2564: 

จาํนวน 5,183 ลา้นบาท 194 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ ประมาณ 87 ลา้นบาทและ 41 ลา้นยโูร หรือ ประมาณ 1,544 ลา้นบาท)              

ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน และบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัไม่มีกาํไรทางภาษีและไม่สามารถประมาณการประโยชน์ท่ี

จะไดรั้บ จากรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

   



40 

 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการใหป้ระโยชน์

ภายใน 5 ปี 

    

31 ธนัวาคม 2565 - 12 - - 

31 ธนัวาคม 2566 12 2 - - 

31 ธนัวาคม 2567 2 156 - - 

31 ธนัวาคม 2570 1 - - - 

รอบระยะเวลาส้ินสุดการใหป้ระโยชน์

ภายใน 8 ปี 

    

31 มีนาคม 2565 - 23 - - 

31 มีนาคม 2566 13 14 - - 

31 มีนาคม 2567 15 16 - - 

ไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการใช้

ประโยชน ์ 1,124 1,422 - - 

รวม 1,167 1,645 - - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนรวม 140 ลา้นบาท (2564: 370 ลา้นบาท) 
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26. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด บริษทัฯ 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2061(1)/2553 1732(2)/2557 1158(2)/2558 1688(2)/2558 61-1505-1-00-1-0 63-0114-1-00-1-0 63-0340-1-00-1-0 64-1295-1-20-1-0 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

และช้ินส่วนอีเลคโทร

นิคส์สาํหรับยานพาหนะ 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิต DC FAN ผลิต Electro-

magnetic products 

ผลิตอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

ผลิตช้ินส่วน

ยานพาหนะ 

ผลิตพดัลมระบาย

อากาศ 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัท่ีไดรั้บ         

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้าก

การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่

ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

8 ปี 8 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

124,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

155,000,000 บาท) 

7 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

538,898,005 บาท) 

4 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,572,170,000 

บาท) 

6 ปี 

(วงเงินไม่เกิน 

632,252,669 บาท) 

13 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

1,547,250,000 

บาท) 

3 ปี 

(วงเงินไม่เกิน   

3,222,000 บาท) 

3.2  ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ - 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ี

ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการ

ส่งออก 

- ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ี

ไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติ

เป็นระยะเวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาการ

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

ไดรั้บ - - - - - - - 

3.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็น

สองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นบัแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 

ไดรั้บ - - - - - - - 

3.6 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้าง           

ส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบหา้ของเงินลงทุน

นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไดรั้บ - - - - - - - 

4. วนัท่ีเร่ิมใชบ้ตัรส่งเสริม 10 มกราคม 2558 5 มกราคม 2561 5 มกราคม 2560 1 ธนัวาคม 2560 24 กุมภาพนัธ์ 

2565 

8 มกราคม 2563 ยงัไม่ไดข้อเปิด

ดาํเนินการ 

27 กรกฎาคม 2562 

5. สิทธิและประโยชนเ์พิ่มเติม - ไดรั้บประโยชน์

ทางภาษีอากร

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม 

ไดรั้บประโยชน์

ทางภาษีอากร

เพิ่มเติมสาํหรับการ

ลงทุนเพื่อพฒันา

ทกัษะ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม 

- - - - - 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 กิจการ 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

กิจการ 

ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,085 425 506 440 1,591 865 

รายไดจ้ากการส่งออก 96,127 67,973 5,661 2,072 101,788 70,045 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 172 73 172 73 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 97,212 68,398 6,339 2,585 103,551 70,983 

 สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีบริษทัยอ่ยอ่ืนๆไดรั้บ มีดงัน้ี 

- Delta Electronics India Pvt. Ltd. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย สําหรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในเมือง Krishnagiri เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง

การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 15 

ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น   ซ่ึงจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2577 

27. ขาดทุนจากเหตุการณ์นํา้ท่วม 

ในระหวา่งเดือนสิงหาคมของปี 2564 คลงัเก็บสินคา้ส่วนหน่ึงของบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ มีผลทาํให้บริษทัฯไดรั้บความเสียหายในทรัพยสิ์นบางส่วนของบริษทัฯ โดย

บริษทัฯไดส้าํรวจความเสียหายและบนัทึกผลขาดทุนค่าเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

393 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับไตรมาสท่ีสามของปี 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยความเสียหายของสินคา้เป็น

จาํนวนประมาณ 331 ลา้นบาท ความเสียหายของสินทรัพยถ์าวรเป็นจาํนวนประมาณ 19 ลา้นบาท และอ่ืนๆ เป็นจาํนวน

ประมาณ 43 ลา้นบาท โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรท่ีเสียหายและตอ้งเปล่ียนแทนไวเ้ต็ม

จาํนวนแลว้  

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดรั้บจดหมายยนืยนัการเรียกเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายในทรัพยสิ์นจากบริษทั

ประกนั จาํนวนประมาณ 9.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 331 ลา้นบาท ดงันั้นในระหว่างไตรมาสท่ีหน่ึงของปี

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายท่ีไดรั้บดงักล่าวเป็น “เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจาก

เหตุการณ์นํ้ าท่วมคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงินและไดบ้นัทึกเงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายดงักล่าวเป็น “รายได้

เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ าท่วม” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บเงินชดเชยค่า

ประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 
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28. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ลา้นบาท)  15,345 6,699 15,986 6,755 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 1,247 1,247 1,247 1,247 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  12.30  5.37  12.82  5.42 

29. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือประธาน

บริหารของกลุ่มบริษทั 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และ

บริการ ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ ส่วนงานระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่วนงานระบบอตัโนมติั 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ

เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานจะ

พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการธุรกิจ

กบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส่วนงานเพาเวอร์

อีเลคโทรนิคส์ 1) 

ส่วนงานระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 2) 

ส่วนงานระบบ

อตัโนมติั 3) อ่ืน ๆ  งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได ้           

รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 91,106 61,350 23,194 19,727 2,872 1,868 39 49 117,211 82,994 

รายไดจ้ากการให้บริการให้กบั                

ลูกคา้ภายนอก 146 19 991 958 137 230 73 117 1,347 1,324 

รวมรายได ้ 91,252 61,369 24,185 20,685 3,009 2,098 112 166 118,558 84,318 

            

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 14,380 5,339 1,911 1,537 128 (81) (1,926) (872) 14,493 5,923 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     450 1,018 

รายไดเ้งินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วม     331 - 

รายไดอ่ื้น     547 442 

ขาดทุนจากเหตุการณ์นํ้ าท่วม     - (393) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (55) (239) 

รายไดท้างการเงิน     66 54 

ตน้ทุนทางการเงิน     (20) (4) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     15,812 6,801 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี     (467) (98) 

กาํไรสาํหรับปี     15,345 6,703 

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และจาํหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ 

อุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต ์โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายสาํหรับ

คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์ DES ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์ท่ีใช้ในรถยนต์ พัดลมระบายความร้อน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมถึงโซลินอยดแ์ละอีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ เป็นตน้ 

2) ส่วนงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานสําหรับเทคโนโลยส่ืีอสารขอ้มูล 

และโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับระบบพลงังาน โดยผลิตภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคม พลงังานทดแทน ระบบกกัเก็บพลงังาน และพลงังานกาํลงัสูง เป็นตน้ 

3) ส่วนงานระบบอตัโนมติั (Automation segment) เป็นส่วนงานท่ีทาํการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอตัโนมติัสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคาร โดยผลิตภณัฑห์ลกั

ไดแ้ก่ ระบบอตัโนมติัสาํหรับเคร่ืองจกัร ระบบขบัเคล่ือนสายการผลิต ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะ และระบบแสงสวา่งอตัโนมติัสาํหรับอาคาร เป็นตน้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

สหรัฐอเมริกา 38,597 29,044 

จีน 15,818 12,869 

เยอรมนี 9,658 6,873 

อินเดีย 8,741 7,257 

เนเธอร์แลนด ์ 6,043 1,938 

สิงคโปร์ 5,094 5,336 

เมก็ซิโก 4,608 339 

ไตห้วนั 3,501 2,475 

ไอร์แลนด ์ 3,093 5,391 

ประเทศอ่ืนๆ 23,405 12,796 

รวม 118,558 84,318 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออก

จากงาน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

ไทย 14,434 11,258 

อินเดีย 6,485 5,816 

สโลวาเกีย 2,011 1,735 

เยอรมนี 927 983 

ประเทศอ่ืนๆ 137 156 

รวม 23,994 19,948 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยบริษทัฯและพนักงานของบริษทัฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน 

(2564: อตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2565 บริษทัฯ

รับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 162 ลา้นบาท (2564: 132 ลา้นบาท) 

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัย่อย เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของบริษทัย่อยและเป็นไปตามกฎหมายของ

ประเทศท่ีบริษทัยอ่ยนั้นดาํเนินกิจการอยู ่

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัทีสํ่าคญัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีสําคญัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

จาํนวนประมาณ 3,233 ลา้นบาท 8 ลา้นยูโรหรือประมาณ 309 ลา้นบาท และ 2,484 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1,039 

ลา้นบาท (2564: 314 ลา้นบาท 5 ลา้นยโูรหรือประมาณ 190 ลา้นบาท และ 3,890 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1,738 ลา้น

บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3,233 ลา้นบาท 2564: 313 ลา้นบาท) 

31.2 ภาระผูกพนัทีสํ่าคญัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 31.2.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลย ี

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี (Intellectual Property & Technology 

License Agreement) กับ Delta Electronics Inc. (“ผู ้อนุญาต”) โดยผู ้อนุญาตยินยอมให้บริษัทฯผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชสิ้ทธิบตัรและเทคโนโลยีของผูอ้นุญาตรวมทั้งส่วนปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

การตอบแทนการใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯตกลงจ่ายค่าสิทธิใหแ้ก่ ผูอ้นุญาตโดยคิดในอตัราร้อยละของรายได้

จากการขายผลิตภณัฑเ์ฉพาะท่ีผลิตภายใตส้ัญญาน้ี  ซ่ึงอตัราร้อยละดงักล่าวถือตามเกณฑ์ราคาตลาด (Arm’s 

length basis) โดยคู่สัญญาจะมีการทบทวนอตัราร้อยละดังกล่าวเป็นรายปีก่อนวนัครบกาํหนดของสัญญา 

สญัญาน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และครบกาํหนดเป็นรายปีและจะมีผลบงัคบัต่อเน่ืองเป็นรายปี

จนกวา่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก ทั้งน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็น “ค่าสิทธิ” โดย

แสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 31.2.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

บริษทัฯไดท้าํสัญญาขอรับบริการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัย่อยจะให้บริการวิจัยและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์(ดา้นการออกแบบและวศิวกรรม) แก่บริษทัฯโดยคิดค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเท่ากบัตน้ทุน

ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑบ์วกกาํไรส่วนเพ่ิมซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร์าคาตลาด (Arm’s length basis) 

ทั้งน้ีสญัญาดงักล่าวครบกาํหนดเป็นรายปี 

บริษทัฯไดแ้สดงรายการค่าใชจ่้ายดา้นการออกแบบและวศิวกรรมท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ “ค่าใชจ่้ายใน

การวจิยัและพฒันา” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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31.3 ภาระคํา้ประกนั 

 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนับางประการตามปกติธุรกิจคงค้างอยู่ ณ วนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2565 ดงัต่อไปน้ี 

31.3.1 หนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงคา้งอยู่ประมาณ 389 ลา้นบาท (2564: 380ลา้นบาท) 

(รวมหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวนประมาณ 335 ลา้นบาท 

(2564: 335 ลา้นบาท) สาํหรับการถูกประเมินภาษี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 31.4.1) 

31.3.2 หนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงคา้งอยู่ประมาณ 1,341 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 

561 ลา้นบาท 0.5 ลา้นยูโร หรือประมาณ 20 ลา้นบาท 1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 31 ลา้นบาท    

(2564: 1,410 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 630 ลา้นบาท 0.3 ลา้นยโูร หรือประมาณ 13 ลา้นบาท 1 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 24 ลา้นบาท) 

31.4 การถูกประเมนิภาษี 

31.4.1 ก. ในปี 2558 บริษทัฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2548 เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1.96 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ

สําหรับปี 2548 จาํนวนประมาณ 0.06 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ และในปี 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 

2549 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 168 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสาํหรับปี 2549 จาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนัคาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ 

 ข. เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 

2550 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 79 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสาํหรับปี 2550 จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ 

 ค. เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 

2551 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 49 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสาํหรับปี 2551 จาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ 

 ง. เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกรมสรรพากรสาํหรับปี 

2552 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 23 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) และ หนังสือประเมินภาษีธุรกิจ

เฉพาะสาํหรับปี 2552 จาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) ซ่ึงบริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ปัจจุบนั คาํอุทธรณ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ 
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 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองหน้ีสินจากการถูกประเมินภาษีเป็นจาํนวนประมาณ 258 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ

และเงินเพ่ิม) โดยแสดงอยูภ่ายใตร้ายการ “หน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการถูกประเมินภาษี” 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

31.4.2 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 

2555 - 2563 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 333 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 139 ลา้นบาท และได้ถูก

ประเมินภาษีขายและภาษีสรรพสามิตสาํหรับปี 2557 - 2560 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 116 ลา้นรูปีอินเดีย หรือ

ประมาณ 49 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลของการอุทธรณ์จะ

เป็นคุณต่อบริษทั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

32. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 

4.19) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 582 - 582 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 233 233 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 32 - 32 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 18 - 18 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 241 241 

 
  



 

49 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 578 - 578 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 32 - 32 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 16 - 16 

33. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

33.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

-  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  582 32 578 32 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์  582 32 578 32 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น

เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

-  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 18 - 16 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ - 18 - 16 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ทาํ

สัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายุ

สญัญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 - 4 เดือน 
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33.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 

เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียง

ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวั

ขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ลูกหนี้การค้า  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ

เกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่มกัจะมีการขอหนังสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) หรือการประกนั

สินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นการให้

สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียง

ดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ รวมถึงการมี

หนงัสือรับรองดา้นเครดิต (Letters of credit) และการคํ้าประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ 

เคร่ืองมือทางการเงินและเงนิฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกบั

คู่สญัญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่ง

ประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย กลุ่ม

บริษทัไดเ้ขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์ คือ สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ โดย

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงสญัญาโดยส่วนใหญ่มี

อายไุม่เกินหน่ึงปี 



 

51 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

เหรียญสหรัฐฯ 441 339 506 432 843 628 509 426 

ยโูร 12 9 7 6 12 9 17 8 

เยน 162 206 520 448 106 206 530 437 

 
(หน่วย: บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 

เหรียญสหรัฐฯ 34.5624 33.4199 

ยโูร 36.8274 37.8948 

เยน 0.2609 0.2906 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง

สมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ สกลุเงินยโูร และสกลุเงินเยน โดยกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมด

คงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน 

รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2565 และ 2564 ทั้ งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตรา

ต่างประเทศสกลุเงินอ่ืน 

 2565 2564 

สกลุเงิน เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไร

ก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เหรียญสหรัฐฯ +6 137 +6 187 

 -6 (137) - 6 (187) 

ยโูร +9 18 +5 6 

 -9 (18) -5 (6) 

เยน +8 7 +2 1 

 -8 (7) -2 (1) 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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รายละเอียดของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 358 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 34.2150 - 38.0600 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2566 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 81.7100 - 83.3800 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2566 

    เยนต่อบาท 290 ลา้นเยน 0.2570 - 0.2632 บาทต่อเยน มกราคม - มีนาคม 2566 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 174 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.7230 - 33.9830 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2565 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

เหรียญสหรัฐฯต่อรูปีอินเดีย 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 74.5350 - 76.2950 รูปีอินเดียต่อเหรียญสหรัฐฯ   มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2565 

    เยนต่อบาท 90 ลา้นเยน 0.2883 - 0.2975 บาทต่อเยน มกราคม - กุมภาพนัธ ์2565 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 358 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 34.2150 - 38.0600 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2566 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เยนต่อบาท 290 ลา้นเยน 0.2570 - 0.2632 บาทต่อเยน มกราคม - มีนาคม 2566 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา ครบกาํหนดสญัญา 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า     

   เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 174 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 32.7230 - 33.9830 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มกราคม - เมษายน 2565 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า      

   เยนต่อบาท 90 ลา้นเยน 0.2883 - 0.2975 บาทต่อเยน มกราคม - กุมภาพนัธ ์2565 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมี

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 418 - - 8,082 1,642 10,142 0.00 - 5.75 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 28,132 28,132 - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - 582 582 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  32 - - - 2 34 0.00 - 6.50 

รวม 450 - - 8,082 30,358 38,890  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 945 - - - - 945 7.91 - 8.62 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 30,202 30,202 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั - 795 - - - 795 0.20 

รวม 945 795 - - 30,202 31,942  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 664 - - 3,587 2,321 6,572 0.00 - 8.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 20,593 20,593 - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - 32 32 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  - 35 - 1 1 37 0.00 - 6.50 

รวม 664 35 - 3,588 22,947 27,234  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,594 - - - - 1,594 0.88 - 5.45 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 22,049 22,049 - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 18 18 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี    

เก่ียวขอ้งกนั - 368 - - - 368 0.20 

รวม 1,594 368 - - 22,067 24,029  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 5,833 2 5,835 0.00 - 1.75 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 29,112 29,112 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี         

เก่ียวขอ้งกนั 100 - - - - 100 2.40 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - 578 578 - 

รวม 100 - - 5,833 29,692 35,625  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 24,828 24,828 - 

รวม - - - - 24,828 24,828  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 

1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,534 2 1,536 0.00 - 0.45 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 21,200 21,200 - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - 32 32 - 

รวม - - - 1,534 21,234 22,768  

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,497 - - - - 1,497 0.88 - 0.96 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 18,627 18,627 - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16 16 - 

รวม 1,497 - - - 18,643 20,140  

เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม ส่วนใหญ่เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด หรือมีอตัราคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ประกอบกบัเงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียรับ

ค่อนขา้งตํ่าและมีการเปล่ียนแปลงนอ้ย รวมถึงเงินกูย้ืมส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีกาํหนดจ่ายชาํระนอ้ยกว่า 1 ปี 

กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ผลกระทบจากความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืน้ีไม่มีสาระสาํคญั 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 90 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบั

มูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน (2564: ร้อยละ 89) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 96 2564: 

ร้อยละ 96) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและไดข้อ้สรุปวา่ ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจาก

กลุ่มบริษทัเช่ือวา่มีเงินทุนมากพอในการจ่ายชาํระและมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายเพียงพอ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร

อนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 945 - - 945 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 30,202 - 30,202 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 66 136 202 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 795 795 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 945 30,268 931 32,144 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,497 97 - 1,594 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 22,049 - 22,049 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 75 144 219 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 368 368 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,497 22,221 512 24,230 

ตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 18 - 18 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 18 - 18 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 24,828 - 24,828 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1 - 1 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 24,829 - 24,829 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,497 - - 1,497 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 18,627 - 18,627 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 4 1 5 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,497 18,631 1 20,129 

ตราสารอนุพนัธ์     

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระสุทธิ - 16 - 16 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 16 - 16 

33.3 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีใน

การประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ เสน้อตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย และเสน้ราคา

ล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัได้คาํนึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการ

ประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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34. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมี

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.66:1 (2564: 0.67:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ  0.50:1               

(2564: 0.53:1) 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในเร่ือง

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:- 

1) อนุมติัจ่าย เงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,990 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการดาํเนินงาน

ประจาํปี 2565  

2) อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯจากเดิมหุน้ละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท ทาํให้จาํนวนหุน้สามญั

สาํหรับทุนจดทะเบียนและทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯจาํนวน 1,259,000,000 หุน้ และ 1,247,381,614 

หุน้ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเป็น 12,590,000,000 หุน้ และ 12,473,816,140 หุน้ ตามลาํดบั 

36. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2566 
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