บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ซึ5 งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที5 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี5ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที5สาํ คัญและหมายเหตุเรื5 องอื5นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เดลต้า
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกต้องตามที5ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี5ยวกับการควบคุมภายในที5ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื5อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที5ปราศจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ5 งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื5อให้ได้ความเชื5อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื5อให้ได้มาซึ5 งหลักฐานการสอบบัญชี เกี5ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที5เลือกใช้ข9 ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ5 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี5 ยงจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี5 ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที5เกี5ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที5ควรของกิจการ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบที5เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที5ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที5จดั ทําขึ9นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั9งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื5 อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที5ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื5อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

2

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และเฉพาะของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที5ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี$ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินที5 26.3.1 เกี5ยวกับการที5บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับปี 2540 ถึง 2547 จากกรมสรรพากร ทั9งนี9 ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื5อนไขต่อกรณี น9 ี แต่
อย่างใด
เรื$องอืน$
งบการเงินของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที5
31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีท่านอื5นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ5 งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื5อนไขตามรายงานลงวันที5 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้ให้ขอ้ สังเกตเกี5ยวกับการที5บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร

ณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 3315
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 10 กุมภาพันธ์ 2558

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื,น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื,น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที,มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื,อการลงทุน
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื,น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื,น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ,งของงบการเงินนี'

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

หมายเหตุ

2557

2556

7
8
9

17,931,328,537
8,370,664,573
5,320,242,109
671,904,551
32,294,139,770

14,952,792,676
8,254,122,092
5,949,113,623
1,018,139,761
30,174,168,152

11,743,380,445
6,020,276,866
3,309,755,144
99,215,083
21,172,627,538

9,591,930,469
6,746,880,946
3,256,401,843
112,778,133
19,707,991,391

76,768,513
245,195,459
4,361,266,659
306,757,971
582,985,117
317,361,693
60,101,306
5,950,436,718
38,244,576,488

120,848,044
194,473,062
288,798,962
4,766,816,498
306,757,971
644,380,376
317,783,012
50,668,632
6,690,526,557
36,864,694,709

10,750,923,813
2,341,437,975
8,400,558
2,572,821
13,103,335,167
34,275,962,705

10,750,923,813
2,481,023,474
20,472,227
4,218,143
13,256,637,657
32,964,629,048

10
11
12
13
14
15

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส2 ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั'นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื,น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี'สินระยะสั'น
หนี'สินหมุนเวียนอื,น
รวมหนีส2 ิ นหมุนเวียน
หนีส2 ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี'สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี'สินระยะยาว
หนี'สินไม่หมุนเวียนอื,น
รวมหนีส2 ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส2 ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,259,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,247,381,614 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื,นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

16
19
17

15
18
19

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ,งของงบการเงินนี'

กรรมการ

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

249,599,588
8,659,603,178
38,469,967
139,169,177
302,195,684
9,389,037,594

666,699,774
8,969,013,539
51,139,622
246,676,167
386,643,627
10,320,172,729

5,945,427,823
100,586,646
6,046,014,469

6,559,907,294
120,479,907
6,680,387,201

56,923,119
902,171,123
285,323,629
12,874,518
1,257,292,389
10,646,329,983

35,924,606
985,552,282
189,983,408
7,381,448
1,218,841,744
11,539,014,473

149,418,852
175,622,564
1,190,400
326,231,816
6,372,246,285

126,838,259
68,081,288
1,050,000
195,969,547
6,876,356,748

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

1,259,000,000

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

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

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

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

125,900,000
26,692,071,850
(1,959,019,459)
27,598,246,505
27,598,246,505
38,244,576,488
-

125,900,000
24,098,350,615
(1,637,864,493)
25,325,680,236
25,325,680,236
36,864,694,709
-

125,900,000
25,038,522,306
27,903,716,420
27,903,716,420
34,275,962,705
-

125,900,000
23,223,078,186
26,088,272,300
26,088,272,300
32,964,629,048
-

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

44,120,688,465

41,201,331,549

30,096,356,088

28,682,905,298

210,104,957
231,121,051
2,718,142
192,326,393
337,789,922
45,094,748,930

193,811,264
271,515,731
261,496,576
13,420,065
418,618,438
42,360,193,623

182,368,782
224,178,930
161,909,154
30,664,812,954

166,356,149
447,186,313
156,780,596
29,453,228,356

32,303,990,475
2,715,686,291
1,679,915,650
1,952,732,313
325,605,472
38,977,930,201

30,367,317,406
2,550,330,582
1,686,702,316
1,873,021,893
354,685,371
36,832,057,568

21,527,956,473
861,178,721
1,095,202,955
1,798,369,403
194,039,923
25,476,747,475

20,762,128,648
870,618,682
1,176,248,776
1,534,755,336
123,977,331
24,467,728,773

6,116,818,729
2,225,972
6,119,044,701
(72,687,637)
6,046,357,064
(84,705,471)
5,961,651,593

5,528,136,055
17,835,850
5,545,971,905
(62,849,441)
5,483,122,464
(67,437,196)
5,415,685,268

5,188,065,479
5,188,065,479
5,188,065,479
(4,691,001)
5,183,374,478

4,985,499,583
4,985,499,583
4,985,499,583
4,985,499,583

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน( :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที,เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน( สํ าหรับปี

(321,154,966)
(321,154,966)

407,078,620
407,078,620

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

5,640,496,627

5,822,763,888

5,183,374,478

4,985,499,583

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื,น
ดอกเบี'ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี,ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื,น
อื,น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
ค่าใช้จ่ายอื,น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ,งของงบการเงินนี'

2.2.6
10

10

15

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557

2556

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

5,961,651,593

5,415,685,268

5,183,374,478

4,985,499,583

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

5,640,496,627

5,822,763,888

5,183,374,478

4,985,499,583

4.78

4.34

4.16

4.00

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

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย% นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี;

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
-

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

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
21,676,381,221
5,415,685,268
5,415,685,268
(2,993,715,874)
125,900,000
24,098,350,615
125,900,000
24,098,350,615
5,961,651,593
5,961,651,593
(3,367,930,358)
125,900,000
26,692,071,850
-

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลต่างจากการ
รวม
แปลงค่างบการเงิน
องค์ประกอบอืน
ทีเป็ นเงินตรา
ของส่ วนของ
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้
(2,044,943,113)
(2,044,943,113)
407,078,620
407,078,620
407,078,620
407,078,620
(1,637,864,493)
(1,637,864,493)
(1,637,864,493)
(1,637,864,493)
(321,154,966)
(321,154,966)
(321,154,966)
(321,154,966)
(1,959,019,459)
(1,959,019,459)
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
22,496,632,222
5,415,685,268
407,078,620
5,822,763,888
(2,993,715,874)
25,325,680,236
25,325,680,236
5,961,651,593
(321,154,966)
5,640,496,627
(3,367,930,358)
27,598,246,505
-

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย% นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ-นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี9

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
1,247,381,614
-

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
125,900,000
21,231,294,477
4,985,499,583
(2,993,715,874)
125,900,000
23,223,078,186
125,900,000
23,223,078,186
5,183,374,478
(3,367,930,358)
125,900,000
25,038,522,306
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
24,096,488,591
4,985,499,583
(2,993,715,874)
26,088,272,300
26,088,272,300
5,183,374,478
(3,367,930,358)
27,903,716,420
-

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ%นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื- อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื-น
ค่าเผือ- หนี2สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที-จะได้รับ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ-มขึ2น
สํารองจากการประมาณการหนี2สินเพิ-มขึ2น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื-น
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที-ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผือ- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื-น
กําไรจากอัตราแลกเปลี-ยนที-ยงั ไม่เกิดขึ2นจริ ง
ดอกเบี2ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี2ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี-ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี2สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ-มขึ2น) ลดลง
ลูกหนี2การค้าและลูกหนี2อื-น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื-น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื-น
หนี2สินดําเนินงานเพิ-มขึ2น (ลดลง)
เจ้าหนี2การค้าและเจ้าหนี2อื-น
หนี2สินหมุนเวียนอื-น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี2สิน
หนี2สินไม่หมุนเวียนอื-น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี2ย
จ่ายดอกเบี2ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี2

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6,046,357,064

5,483,122,464

5,188,065,479

4,985,499,583

789,161,882
91,088,585
(25,003,915)
(14,147,868)
200,783,710
79,284,286
51,374,593
(2,225,972)
(2,718,142)
(192,326,393)
8,466,156
98,525,373
92,614
(173,361,402)
(210,104,957)
72,687,637

834,617,698
85,553,155
15,277,710
(75,643,682)
385,135,937
106,693,990
67,134,163
(17,835,850)
25,998,693
(261,496,576)
(13,420,065)
24,756,962
45,119,885
40,760,184
(306,936,481)
(193,811,264)
62,849,441

555,435,363
14,395,169
(10,650,619)
(16,583,420)
117,267,293
33,681,716
105,519,317
(2,730,744)
98,525,373
(173,128,446)
(182,368,782)
-

558,996,791
12,765,022
(102,919)
(98,161,850)
250,987,241
23,520,245
48,260,010
18,352,830
45,119,885
(353,259,517)
(166,356,149)
-

6,817,933,251

6,307,876,364

5,727,427,699

5,325,621,172

81,370,157
442,235,672
318,021,289
(9,432,674)

(989,297,749)
(792,222,603)
(141,599,435)
36,623,011

891,853,416
(154,037,174)
16,155,674
1,645,322

(1,944,109,796)
(142,321,844)
17,596,921
611,027

(260,046,314)
(115,802,489)
(68,013,194)
(34,646,291)
5,454,664
7,177,074,071
208,325,321
(63,906,658)
(66,708,951)
7,254,783,783

716,001,182
144,750,938
(78,168,396)
(183,694,555)
(32,139,931)
4,988,128,826
193,661,875
(63,064,391)
(122,466,001)
4,996,260,309

(550,631,184)
(17,961,634)
(11,101,123)
140,400
5,903,491,396
182,540,737
(7,454,898)
6,078,577,235

1,385,118,235
56,568,746
(13,270,918)
(5,716,464)
4,680,097,079
165,238,305
(2,262,363)
4,843,073,021

บริษทั เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ%นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที-มีภาระผูกพันลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ-มขึ2น
เงินลงทุนระยะยาวอื-นลดลง
เงินสดรับสุ ทธิจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื-น
ซื2อที-ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื-อการลงทุนเพิ-มขึ2น
เงินสดรับจากการจําหน่ายที-ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื-นเพิ-มขึ2น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั2นจาก
สถาบันการเงินเพิ-มขึ2น (ลดลง)
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม( ขึน% (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม( ขึน% สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี-ยนที-ยงั ไม่เกิดขึ2นจริ ง
สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ-งของงบการเงินนี2

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

44,079,531
(2,923,798)
426,233,247
(659,557,355)
8,460,705
(30,058,008)
(213,765,678)

30,589,782
947,415
25,666,367
439,141,581
13,420,065
(616,051,680)
(290,996,394)
22,462,440
(37,086,748)
(411,907,172)

(519,750,539)
8,106,046
(2,323,500)
(513,967,993)

(879,947,787)
(292,206,722)
10,137,218
(6,920,482)
(1,168,937,773)

(417,141,621)
(3,367,930,358)
(3,785,071,979)
(261,395,195)
2,994,550,931

4,936,969
(2,993,715,874)
(2,988,778,905)
409,164,261
2,004,738,493

(3,367,930,358)
(3,367,930,358)
2,196,678,884

(2,993,715,874)
(2,993,715,874)
680,419,374

(16,015,070)
166,275,735
14,952,792,676 12,781,778,448
17,931,328,537 14,952,792,676
-

(45,228,908)
9,591,930,469
11,743,380,445
-

214,150,875
8,697,360,220
9,591,930,469
-

บริษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ'นสุ ดวันที( 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว( ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ) งจัดตั+งและ
มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมี Deltron Holding Limited ซึ) งเป็ นบริ ษทั ที)จดทะเบียนจัดตั+งที) Channel
Islands เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ที)อยูต่ ามที)จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี) เลขที) 714 หมู่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือ การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิ คส์ รวมถึงการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี+ จดั ทํา ขึ+ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที) ก าํ หนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวันที)
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที) บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี+
งบการเงินนี+ได้จดั ทําขึ+นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื)นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมนี+จดั ทําขึ+นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) (ซึ) งต่ อไปนี+ เ รี ย กว่า “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ทั ย่อย (ซึ) ง ต่ อไปนี+ เรี ย กว่า “บริ ษ ัท ย่อย”)
ดังต่อไปนี+
อัตราร้อยละ
ชื)อบริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั+งขึ+นในประเทศ
ของการถือหุน้
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ
DET International Holding Limited
ธุรกิจลงทุน
เกาะเคย์แมน
100
100
Delta Energy Systems (Switzerland) AG
ธุรกิจลงทุน ผลิต จําหน่าย วิจยั และ สวิตเซอร์แลนด์
100
100
พัฒนาผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ไทย
100
100
จํากัด
อีเลคโทรนิคส์
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ธุรกิจลงทุน
สิ งคโปร์
100
100
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บริ ษทั ย่อยที)บริ ษทั ฯถือผ่าน DET International Holding Limited มีดงั ต่อไปนี+
ชื)อบริ ษทั

DET Logistics (USA) Corporation
DET Video Technology Limited
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Energy Systems (Germany) GmbH.
วิจยั พัฒนาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Energy Systems Property (Germany) GmbH. ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Energy Systems
(Germany) GmbH.)
Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd.
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Energy Systems (Romania) S.R.L.
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
Delta Electronics Europe Limited
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
DET SGP Pte. Ltd.
ธุรกิจลงทุน และให้บริ การด้าน
การตลาดและบริ การหลังการขาย
Delta India Electronics Pvt. Ltd.
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย DET SGP Pte. Ltd.)
อีเลคโทรนิคส์
Delta Greentech International Holding Limited
ธุรกิจลงทุน
Delta Greentech International (Singapore) Pte. Ltd. ธุรกิจลงทุน
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech International
Holding Limited)
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech International อีเลคโทรนิคส์
(Singapore) Pte. Ltd.)

อัตราร้อยละของ
จัดตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
100
100
เกาะบริ ติช เวอร์จิน
100
100
สโลวาเกีย
100
100
เยอรมนี

100

100

เยอรมนี

100

100

อินเดีย

100

100

โรมาเนีย

100

100

สกอตแลนด์
สิ งคโปร์

100

100
100

อินเดีย

100

100

เกาะเคย์แมน
สิ งคโปร์

100
100

100
100

อินเดีย

100

100
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บริ ษทั ย่อยที)บริ ษทั ฯถือผ่าน Delta Energy Systems (Switzerland) AG มีดงั ต่อไปนี+
ชื)อบริ ษทั

Delta Energy Systems (Czech republic) spol.s.r.o.
Delta Energy Systems (Spain) S.L.
Delta Energy Systems (France) S.A.
Delta Energy Systems (Italy) s.r.l.
Delta Energy Systems (Sweden) AB.
Delta Energy Systems (Finland) Oy.
Delta Energy Systems (Poland) Sp.z.o.o
Delta Energy Systems LLC.

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์

อัตราร้อยละของ
จัดตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ
สาธารณรัฐเช็ก
100
100
สเปน
100
100
ฝรั)งเศส
100
100
อิตาลี
100
100
สวีเดน
100
100
ฟิ นแลนด์
100
100
โปแลนด์
รัสเซี ย

100
100

100
100

บริ ษทั ย่อยที)บริ ษทั ฯถือผ่าน Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. มีดงั ต่อไปนี+
ชื)อบริ ษทั

Delta Energy Systems (Australia) Pty. Ltd.
Delta Greentech (Netherlands) Cooperatie U.A.
Delta Greentech (Netherlands) BV.
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands)
Cooperatie U.A.)
Delta Greentech Electronics Industry LLC.
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) BV.)
Delta Greentech (USA) Corporation
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) BV.)
Delta Greentech (Brazil) S.A.
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Netherlands) BV.)
Delta Greentech (Curitiba) Limited
(ถือหุน้ ทั+งหมดโดย Delta Greentech (Brazil) S.A.)

อัตราร้อยละของ
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั+งขึ+นในประเทศ การถือหุน้ โดยทางอ้อม
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ
ให้บริ การด้านการตลาดและบริ การ ออสเตรเลีย
100
100
หลังการขาย
ธุรกิจลงทุน
เนเธอร์แลนด์
100
100
ธุรกิจลงทุน
เนเธอร์แลนด์
100
100

การผลิต การตลาด และ การจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อีเลคโทรนิคส์
วิศวกรรม

ตุรกี

100

100

สหรัฐอเมริ กา

100

100

บราซิ ล

100

100

บราซิ ล

100

100
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2.2.2 บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั+งแต่วนั ที)บริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที)บริ ษทั ฯสิ+ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั+น
2.2.3 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ+นโดยใช้นโยบายการบัญชีที)สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
2.2.4 สิ นทรัพย์และหนี+ สินตามงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ) งจัดตั+งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี) ยนถัวเฉลี) ยรายเดือน ผลต่างซึ) งเกิดขึ+นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดง
ไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นที) เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปลี)ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.2.5 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที)มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี+แล้ว
2.2.6 ตามมติที)ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื)อวันที) 28 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ขายเงิ นลงทุนใน
Delta Electronics Europe Limited ซึ) งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ DET International Holding Limited
ให้กบั บริ ษทั ที)เกี) ยวข้องกันแห่ งหนึ) งคื อ Delta International Holding Limited โดยมีมูลค่าการซื+ อ
ขายประมาณ 3.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 119 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าวประมาณ 0.08 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 2.7 ล้านบาท
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื)อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธี
ราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที) เริ) ม มี ผ ลบังคับ ในปี บัญชี ปั จจุ บ นั และที) จะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี+
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ( ริ(มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที) 1 (ปรับปรุ ง 2555) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที) 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที) 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที) 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที) 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที) 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที) 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของอัตราแลกเปลี)ยนเงิน
ตราต่างประเทศ
ฉบับที) 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี)ยวกับบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน
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ฉบับที) 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที) 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที) 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที) 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที) 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที) 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที) 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที) 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที)ถือไว้เพื)อขายและการดําเนินงานที)ยกเลิก
ฉบับที) 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที) 15
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ) งจูงใจที)ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที) 27
การประเมินเนื+อหาสัญญาเช่าที)ทาํ ขึ+นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที) 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที) 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที) 1
การเปลี)ยนแปลงในหนี+สินที)เกิดขึ+นจากการรื+ อถอน การบูรณะ และ
หนี+สินที)มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที) 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที) 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื+ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที) 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 29 เรื) อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที)มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที) 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที) 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที) 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที) 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที)ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที) 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทั+งหมดตามที)กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข+ ึนเพื)อให้มี
เนื+ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ซึ) งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี+
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ( ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก
ซึ) งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที)เริ) มในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข+ ึนเพื)อให้มีเนื+ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี)ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั+งนี+ ส่วน
ใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ก ับผูใ้ ช้
มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื) อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นนี+ ในปี ที)
นํามาตรฐานดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที) กล่าวข้างต้น
บางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที)มีการเปลี) ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ) งประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี+
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที( 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื(อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี+กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น ในขณะที)มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการ
เลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนก็ได้
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯและบริ ษัท ย่ อยทยอยรั บ รู ้ ร ายการกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในกําไรหรื อขาดทุน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประเมินว่าเมื)อนํา
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี+มาใช้ในปี 2558 และเปลี)ยนมารับรู ้รายการกําไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นจะทําให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องบันทึกหนี+ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ)มขึ+นจํานวน 466 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีที)เกี)ยวข้อง) และทําให้กาํ ไรสะสมยกมาลดลงเป็ น
จํานวน 466 ล้านบาท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 10 เรื(อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที) 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี) ยวกับการจัดทํางบการเงิ นรวม
โดยใช้แทนเนื+ อหาเกี) ยวกับการบัญชี สําหรับงบการเงิ นรวมที)เดิ มกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที) 27 เรื) อง งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี+เปลี)ยนแปลงหลักการ
เกี)ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี+ผลู ้ งทุน
จะถื อว่าตนควบคุ มกิ จการที)เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทน
ของกิจการที)เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั)งการกิจกรรมที)ส่งผลกระทบต่อจํานวน
เงินผลตอบแทนนั+นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ น้ หรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่า
กึ) ง หนึ) ง ก็ ต าม การเปลี) ย นแปลงที) สํา คัญนี+ ส่ ง ผลให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้องใช้ดุล ยพิ นิ จอย่า งมากในการ
ทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อาํ นาจควบคุ มในกิ จการที) เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนํา
บริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเชื) อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่ าวจะไม่ มีผลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 11 เรื(อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที) 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 31 เรื) อง ส่ วนได้เสี ย
ในการร่ วมค้า ซึ) งได้ถูกยกเลิ กไป มาตรฐานฉบับนี+ กาํ หนดให้กิจการบันทึ กเงิ นลงทุ นในกิ จการที)
ควบคุ มร่ วมกันโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย ในขณะที)มาตรฐานฉบับที) 31 กําหนดให้กิจการสามารถเลื อก
นํา เงิ นลงทุ นในกิ จการที) ค วบคุ ม ร่ วมกันมาจัดทํางบการเงิ นรวมโดยใช้วิธี รวมตามสั ดส่ วน หรื อ
บันทึกเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็ได้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื)อว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี+
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 12 เรื(อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย( วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน(
มาตรฐานฉบับนี+ กาํ หนดเรื) องการเปิ ดเผยข้อมูลที) เกี) ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิ จการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที)มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี+จะไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 13 เรื(อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี+กาํ หนดแนวทางเกี)ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที)เกี)ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี+ สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที)เกี) ยวข้องอื)น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั+นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี+
และใช้วธิ ี เปลี)ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ) มใช้มาตรฐานนี+
จากการประเมิ นเบื+ องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื) อว่า มาตรฐานข้า งต้นจะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบายการบัญชี ทสี( ํ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื)อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี) ยงและผลตอบแทนที)มีนยั สําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ +ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าที)ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม สําหรับสิ นค้าที)ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื)อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั+นความสําเร็ จของงาน
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ดอกเบียรั บ
ดอกเบี+ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที)แท้จริ ง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดหมายถึ ง เงิ น สดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ นระยะสั+ นที) มี
สภาพคล่องสู ง ซึ) งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที)ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก' ารค้ าและลูกหนีอ' นื(
ลูกหนี+ การค้าและลูกหนี+ อื)นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึก
ค่าเผื)อหนี+ สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุ นโดยประมาณที)อาจเกิ ดขึ+ นจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี+ ไม่ได้ ซึ) ง
โดยทัว) ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี+

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ)ากว่า ราคาทุ นดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ) งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง ต้นทุ นจริ งดังกล่ าว
หมายถึงต้นทุนที)เกิดขึ+นในการผลิตทั+งหมดซึ) งรวมทั+งค่าใช้จ่ายการผลิตด้วย
วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ)ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ) ง
ของต้นทุ นการผลิ ตเมื) อมี การเบิ กใช้ ราคาทุ นดังกล่ าววัดมูลค่ าตามวิธีตน้ ทุ นมาตรฐานซึ) งใกล้เคี ยงกับ
ต้นทุนจริ ง

4.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที)แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ข)

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยที)แสดงอยูใ่ นงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผือ) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)

เมื)อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ) งตอบแทนสุ ทธิ ที)ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ( การลงทุน
บริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ) มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนในราคาทุนซึ) งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั+น จะบันทึกตามราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและค่าเผือ) การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื) อมราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื) อ การลงทุ นคํา นวณจากราคาทุ นโดยวิธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 3-32 ปี ค่าเสื) อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุ นจะถู กรั บรู ้ ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
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4.7

ทีด( ิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่ าเสื( อมราคา
ที)ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสม และหัก
ค่า เผื)อการด้อยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ (ถ้า มี ) ค่ า เสื) อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ นของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี+
อาคาร
ค่าปรับปรุ งที)ดิน
เครื) องจักรและอุปกรณ์
แม่พิมพ์
เครื) องติดตั+ง
เครื) องตกแต่งและเครื) องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
รถยนต์

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื) อมราคาจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื)อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื)อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการ
สิ นทรัพย์น+ นั ออกจากบัญชี
4.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ) มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน หลังจากการรับรู ้รายการ
ครั+งแรกจะแสดงมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื)อการด้อยค่า
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น+ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที)มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างเป็ นระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น+ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื)อมีขอ้ บ่งชี+ ว่า
สิ นทรัพย์น+ นั เกิดการด้อยค่า โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัด
จําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ+ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีอายุการให้ประโยชน์ดงั นี+

9

อายุการให้ประโยชน์
สิ ทธิ บตั ร
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
4.9

20 ปี
3 ปี

ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึ กมูลค่าเริ) มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุ น ซึ) งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จส่ วนที)สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที)ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที)ได้มาสู งกว่าต้นทุนการ
รวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที)สูงกว่านี+เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื)อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื)อใดก็ตามที)มีขอ้ บ่งชี+ของการด้อยค่าเกิดขึ+น
เพื)อทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที)เกิดขึ+นจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์
หรื อกลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที)ก่อให้เกิ ดเงิ นสด ที) คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ)มขึ+นจากการรวมกิ จการ
และจะทํา การประเมิ นมู ล ค่ า ที) ค าดว่า จะได้รับ คื นของหน่ วยสิ นทรั พ ย์หรื อกลุ่ ม ของหน่ วยสิ นทรั พ ย์ที)
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที)ก่อให้เกิดเงินสดตํ)ากว่า
มู ล ค่ า ตามบัญชี บริ ษ ัท ฯจะรั บ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่ า ในส่ ว นของกํา ไรหรื อขาดทุ น และบริ ษ ทั ฯไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ( กีย( วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที)เกี)ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที)มีอาํ นาจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี+ บุคคลหรื อกิ จการที) เกี) ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วม และบุคคลที) มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ) งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที)มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ เป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ) งเป็ นสกุลเงิ นที)ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายการต่างๆของแต่ละกิจการที)รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน
ที)ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั+น
รายการที) เ ป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลี) ย น ณ วันที) เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี+ สินที)เป็ นตัวเงิ นซึ) งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี)ยน ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอัตราแลกเปลี)ยนจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที)ดิน อาคารและ
อุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื) นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมี ขอ้ บ่งชี+ ว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวอาจ
ด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื) อมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ)ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น+ นั ทั+งนี+
มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที)กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษี ที)
สะท้อนถึ งการประเมินความเสี) ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี) ยงซึ) งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที)กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที)ดีที)สุดซึ) งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ) งสะท้อนถึงจํานวนเงิน
ที)กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั+นผูซ้ +ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี) ย นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่า งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี)ไม่มีความเกี)ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งานได้ร่วมกันจัดตั+ง กองทุ น สํา รองเลี+ ย งชี พ ซึ) งประกอบด้วยเงิ น ที)
พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ น
สํารองเลี+ ย งชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย เงิ นที) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่า ย
สมทบกองทุนสํารองเลี+ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที)เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที)ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื)อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ) งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี+สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที) ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี) ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรั บรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายหากจํานวนของมูลค่าสะสมสุ ทธิ ของผล
กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที)ยงั ไม่รับรู ้ ณ วันสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั+น โดย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทยอยรั บรู ้ ส่วนเกิ นดังกล่าวไปตลอดอายุงานถัวเฉลี) ยที)คาดว่าจะเหลื ออยู่ของ
พนักงานในโครงการ
หนี+ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูก พันตามโครงการผลประโยชน์หัก ด้วยผลกํา ไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที)ยงั ไม่ได้รับรู ้ ต้นทุนบริ การในอดี ตที)ยงั ไม่รับรู ้ และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการที)
สามารถนําไปจ่ายภาระผูกพันได้ สิ นทรัพย์โครงการคือ สิ นทรัพย์ที)ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานหรื อกรมธรรม์ประกันภัยที)เข้าเงื) อนไข สิ นทรัพย์โครงการไม่ได้มีไว้เพื)อเจ้าหนี+ ของกิ จการที)
เสนอรายงาน และไม่สามารถจ่ายคืนแก่กิจการที)เสนอรายงาน
4.14 ประมาณการหนีส' ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี+สินไว้ในบัญชี เมื)อภาระผูกพันซึ) งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ+นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื)อปลดเปลื+องภาระผูกพันนั+น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั+นได้อย่างน่าเชื)อถือ
4.15 ค่ าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกรายจ่ายที)เกิดจากการวิจยั และพัฒนาเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื)อเกิดรายการ
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที)คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที)กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว) คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี+ สิน ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี+สินที)เกี)ยวข้องนั+น
โดยใช้อตั ราภาษีที)มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี+ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั)วคราวที) ตอ้ งเสี ยภาษี ทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั)วคราวที) ใช้หักภาษี รวมทั+งผล
ขาดทุนทางภาษีที)ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที)มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที)บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที)ยงั ไม่ได้ใช้น+ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ+ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท+ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.17 สั ญญาซื'อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญาซื+ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี)ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื+อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี( ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื) องที)มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี+ ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที)แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที)แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที)เกิดขึ+นจริ ง
จึ ง อาจแตกต่ า งไปจากจํา นวนที) ป ระมาณการไว้ การใช้ดุล ยพิ นิจและประมาณการทางบัญชี ที) สําคัญมี
ดังต่อไปนี+
ค่ าเผือ( หนีส' งสั ยจะสู ญของลูกหนี'
ในการประมาณค่าเผื)อหนี+ สงสัยจะสู ญของลูกหนี+ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณผล
ขาดทุนที)คาดว่าจะเกิดขึ+นจากลูกหนี+แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี+ที)
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที)เป็ นอยูใ่ นขณะนั+น เป็ นต้น
ทีด( ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื( อมราคา
ในการคํานวณค่า เสื) อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื)อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี)ยนแปลงเกิดขึ+น
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นอกจากนี+ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนตํ)ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น+ นั
ในการนี+ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที)เกี)ยวข้องกับการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ) งเกี)ยวเนื)องกับสิ นทรัพย์น+ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที)ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่า ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณกระแสเงิ นสดที) คาดว่าจะได้รับ ในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ จากหน่วยของสิ นทรัพย์ที)ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั+งการเลือกอัตราคิดลดที)เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั+น ๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื)อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้น+ นั ในการนี+
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที)คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี+ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ+ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ) งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั+น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ+นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี)ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประเมินภาษี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี+ สินที)อาจจะเกิ ดขึ+นจากการถูกประเมินภาษี ซึ) งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ นผลของการถู กประเมิ นภาษี แล้วและเชื) อมัน) ว่าจะไม่ มีความเสี ยหายเกิ ดขึ+ นจึ งไม่ได้บนั ทึ ก
ประมาณการหนี+สินดังกล่าว ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ( กีย( วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที)สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ซึ) งรายการ
ดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื) อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที)ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อ
กิจการที)เกี)ยวข้องกันเหล่านั+นตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี+
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งบการเงินรวม
2557
2556
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื+อวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าออกแบบและวิศวกรรม
ค่าบริ การรับ
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ( กี(ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื+อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่านายหน้าจ่าย
ค่านายหน้ารับ
ค่าบริ การรับ
ค่าบริ การจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

9,399
59
172
277
1,131
10
42

9,567
66
295
258
930
6
36

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามที)ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญา

1,377
3,156
356
61
266
57

1,613
2,596
273
61
151
154

1,255
174
356
57

1,568
157
273
154

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที)เกี) ยวข้องกัน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดังนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
ลูกหนีก' ารค้ า - กิจการทีเ( กี(ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
2,464
3,339
420
428
343
360
บริ ษทั ที)เกี)ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
420
428
2,807
3,699
รวมลูกหนี+การค้า - กิจการที)เกี)ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก' ารค้ า - กิจการทีเ( กี(ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที)เกี)ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี+การค้า - กิจการที)เกี)ยวข้องกัน

810
810

878
878

27
28
55

15
32
47
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เงินทดรองจากกิจการที(เกีย( วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที)เกี)ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกัน)
รวมเงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวข้องกัน

66
66

198
198

112
25
137

957
85
1,042

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ+ นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั+น
186
196
86
86
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
20
16
7
1
ผลประโยชน์เมื)อถูกเลิกจ้างงาน
3
2
รวม
209
214
93
87
7.

ลูกหนีก' ารค้ าและลูกหนีอ' นื(
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี+การค้า - กิจการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี+คงค้างนับจากวันที)ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม
ลูกหนี+การค้า - กิจการที)ไม่เกี)ยวข้องกัน
อายุหนี+คงค้างนับจากวันที)ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

418

419

2,745

3,461

1
1
420

9
428

59
3
2,807

238
3,699

7,003

6,918

2,965

2,851

881

828

247

201
16

งบการเงินรวม
2557
2556
55
76
61
34
44
58
8,044
7,914
8,464
8,342
(131)
(156)
8,333
8,186

3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ+นไป
รวม
รวมลูกหนี+การค้า
หัก: ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี+การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี+อื)น
ลูกหนี+อื)น
รวมลูกหนี+อื)น
รวมลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื)น - สุ ทธิ
8.

38
38
8,371

68
68
8,254

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1
1
1
3,213
3,054
6,020
6,753
(1)
(12)
6,019
6,741
1
1
6,020

6
6
6,747

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2557
2,863
577
2,179
633
6,252

2556
3,404
545
2,474
472
6,895

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับ
2557
2556
(475)
(464)
(457)
(482)
(932)
(946)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2557
2556
2,388
2,940
577
545
1,722
1,992
633
472
5,320
5,949
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา

2557
1,544
495

2556
1,530
451

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับ
2557
2556
(118)
(131)
-

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2557
2556
1,426
1,399
495
451
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(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

9.

ราคาทุน
1,471
1,546
186
132
3,696
3,659

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับ
(268)
(272)
(386)
(403)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
1,203
1,274
186
132
3,310
3,256

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน(

ภาษีซ+ื อรอเรี ยกคืน
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี+ตามสัญญาซื+ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื)น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื)น

งบการเงินรวม
2557
2556
310
525
64
88
100
179
126
147
15
57
672

2
77
1,018

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
65
56
14
20
6
24
14
99

13
113
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10.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

บริ ษทั

Delta Greentech SGP Pte. Ltd.
(ถือหุน้ โดย Delta Greentech International Holding
Limited)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนที)เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

ลักษณะธุ รกิจ

ธุรกิจลงทุน

จัดตั+งขึ+น
ในประเทศ

สิ งคโปร์

สัดส่ วน
เงินลงทุน
2557
ร้อยละ
-

2556
ร้อยละ
45

ราคาทุน
2557

2556

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556

ส่ วนแบ่งกําไรจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
2557
2556

-

157

-

175

2

18

-

157

-

19
194

2

18

ระหว่างปี 2557 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลจํานวนประมาณ 0.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 20 ล้านบาท) จาก Delta Greentech SGP Pte. Ltd. (2556: ไม่มี)
อย่างไรก็ตาม เมื)อวันที) 11 มีนาคม 2557 ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ที)เกี)ยวข้องกันแห่ งหนึ) งคือ Delta International
Holding Limited ทั+งนี+ การขายเงินลงทุนดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในไตรมาสที)สามของปี ปั จจุบนั โดยมีมูลค่าการซื+ อขายประมาณ 12.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อ
ประมาณ 426 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 5.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 192 ล้านบาท
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11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที)แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี+
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สกุลเงิน
2557
(ล้าน)
DET International Holding Limited
เหรี ยญสหรัฐฯ
264
Delta Energy Systems (Switzerland) AG
ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์
20
บริ ษทั เดลต้า กรี น อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จํากัด
บาท
190
เหรี ยญสหรัฐฯ
30
Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
รวม
หัก: ค่าเผื)อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

2556
(ล้าน)
264
20
190
30

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาทุน
2557
2556
9,450
2,415
190
892
12,947
(2,196)
10,751

9,450
2,415
190
892
12,947
(2,196)
10,751

ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นสําหรับปี สิ+ นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
12.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ( การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี+
(หน่วย:ล้านบาท)
ที)ดินให้เช่า

งบการเงินรวม
อาคารสํานักงานให้เช่า

รวม

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก ค่าเสื) อมราคาสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

44
(5)
39

247
(15)
(26)
206

291
(15)
(31)
245

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก ค่าเสื) อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

44
44

247
(2)
245

291
(2)
289

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื) อว่า มูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
ที)แสดงอยูใ่ นงบการเงินมีจาํ นวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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13.

ทีด( ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ที)ดิน

อาคาร

เครื) องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2556
523
3,031
6,462
1,147
ซื+ อเพิ)ม/รับโอน
58
444
85
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
(248)
(75)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(12)
(144)
(144)
(3)
31 ธันวาคม 2557
511
2,945
6,514
1,154
ค่ าเสื( อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2556
584
5,361
1,072
ค่าเสื) อมราคาสําหรับปี
72
479
76
ค่าเสื) อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(3)
(240)
(73)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(17)
(129)
(3)
31 ธันวาคม 2557
636
5,471
1,072
ค่ าเผื(อการด้ อยค่ า:
31 ธันวาคม 2556
75
บันทึกเพิ)มขึ+นระหว่างปี
88
11
31 ธันวาคม 2557
163
11
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
2,372
1,101
75
523
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
511
2,146
1,032
82
ค่ าเสื( อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2556 (563 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)
ปี 2557 (552 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

เครื) องติดตั+ง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื)นๆ

รวม

1,254
53
(3)
(33)
1,271

77
195
(240)
32

561
36
(45)
(36)
516

478
78
(59)
(24)
473

13,533
949
(670)
(396)
13,416

818
62
(13)
867

-

492
51
(41)
(34)
468

348
36
(12)
(21)
351

8,675
776
(369)
(217)
8,865

15
15

-

-

1
1

91
99
190

421
389

77
32

69
48

129
121

4,767
4,361
832
776
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13.

ทีด( ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ที)ดิน

อาคาร

เครื) องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2555
501
2,707
6,442
1,096
ซื+ อเพิ)ม/รับโอน
23
241
224
87
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
(327)
(40)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(1)
83
123
4
31 ธันวาคม 2556
523
3,031
6,462
1,147
ค่ าเสื( อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2555
508
5,052
1,020
ค่าเสื) อมราคาสําหรับปี
67
492
80
ค่าเสื) อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(298)
(31)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
9
115
3
31 ธันวาคม 2556
584
5,361
1,072
ค่ าเผื(อการด้ อยค่ า:
31 ธันวาคม 2555
39
บันทึกเพิ)มขึ+นระหว่างปี
36
31 ธันวาคม 2556
75
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555
2,160
1,390
76
501
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
523
2,372
1,101
75
ค่ าเสื( อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2555 (580 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)
ปี 2556 (563 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

เครื) องติดตั+ง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื)นๆ

รวม

1,194
42
(9)
27
1,254

191
130
(244)
77

480
120
(54)
15
561

460
71
(59)
6
478

13,071
938
(733)
257
13,533

753
64
(8)
9
818

-

407
89
(21)
17
492

301
40
(5)
12
348

8,041
832
(363)
165
8,675

6
9
15

-

-

1
1

46
45
91

435
421

191
77

73
69

158
129

4,984
4,767
798
832
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13.

ทีด( ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที)ดิน

อาคาร

เครื) องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื) องติดตั+ง

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2556
313
1,372
5,033
1,119
ซื+ อเพิ)ม/รับโอน
26
380
85
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
(178)
(64)
31 ธันวาคม 2557
313
1,398
5,235
1,140
ค่ าเสื( อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2556
392
4,159
1,046
ค่าเสื) อมราคาสําหรับปี
24
390
74
ค่าเสื) อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(176)
(62)
31 ธันวาคม 2557
416
4,373
1,058
ค่ าเผื(อการด้ อยค่ า:
31 ธันวาคม 2556
75
บันทึกเพิ)มขึ+นระหว่างปี
88
11
31 ธันวาคม 2557
163
11
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
313
905
874
73
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
313
819
851
82
ค่ าเสื( อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2556 (487 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)
ปี 2557 (479 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื)นๆ

รวม

916
53
(2)
967

71
181
(224)
28

222
12
(18)
216

122
52
(53)
121

9,168
789
(539)
9,418

704
44
(1)
747

-

200
16
(18)
198

95
7
(7)
95

6,596
555
(264)
6,887

15
15

-

-

1
1

91
99
190

197
205

71
28

22
18

26
25

2,481
2,341
559
555

23

13.

ทีด( ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที)ดิน

อาคาร

เครื) องจักร
และอุปกรณ์

แม่พิมพ์

เครื) องติดตั+ง

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2555
313
1,343
5,067
1,061
ซื+ อเพิ)ม/รับโอน
29
170
87
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
(204)
(29)
31 ธันวาคม 2556
313
1,372
5,033
1,119
ค่ าเสื( อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2555
367
3,957
993
ค่าเสื) อมราคาสําหรับปี
25
384
75
ค่าเสื) อมราคา-จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(182)
(22)
31 ธันวาคม 2556
392
4,159
1,046
ค่ าเผื(อการด้ อยค่ า:
31 ธันวาคม 2555
39
บันทึกเพิ)มขึ+นระหว่างปี
36
31 ธันวาคม 2556
75
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555
937
1,110
68
313
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
905
874
73
313
ค่ าเสื( อมราคาสํ าหรับปี
ปี 2555 (474 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)
ปี 2556 (487 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที)เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หารและวิจยั และพัฒนา)

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

อื)นๆ

รวม

883
38
(5)
916

120
111
(160)
71

228
8
(14)
222

118
59
(55)
122

9,133
502
(467)
9,168

661
49
(6)
704

-

194
20
(14)
200

94
6
(5)
95

6,266
559
(229)
6,596

6
9
15

-

-

1
1

46
45
91

216
197

120
71

34
22

23
26

2,821
2,481
545
559

24

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเครื) องจักรและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ) งซึ) งตัดค่าเสื) อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื) อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 6,276 ล้านบาท (2556: 6,437 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 4,958 ล้านบาท 2556: 4,940 ล้านบาท)
14.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน(
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี+
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สิ ทธิบตั ร

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2556
ซื+อเพิ)ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2557

1,077
5
1,082

233
26
(4)
(17)
238

6
4
(1)
9

1,316
30
(4)
(13)
1,329

77
2
79

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2557

488
53
3
544

183
35
(4)
(15)
199

1
3
(1)
3

672
91
(4)
(13)
746

57
14
71

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557

589
538

50
39

5
6

644
583

20
8

อื)นๆ

รวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

25

14.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน( (ต่ อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

15.

สิ ทธิบตั ร

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2555
ซื+อเพิ)ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2556

1,005
72
1,077

311
30
(124)
16
233

3
7
(4)
6

1,319
37
(128)
88
1,316

70
7
77

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2556

405
50
33
488

225
36
(87)
9
183

1
1

631
86
(87)
42
672

44
13
57

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556

600
589

86
50

2
5

688
644

26
20

อื)นๆ

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

รวม

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ+ นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี+
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ)มขึ+น (ลดลง)
หนี+สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เพิ)มขึ+น) ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี( สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(86)
(11)

(53)
(10)

(5)
-

-

25
(14)
1
(85)

(6)
13
(11)
(67)

(5)

-

26

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี+

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
ร้อยละ 20
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ที)ได้รับยกเว้นตามสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที)
ได้รับจากรัฐบาล
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศ
ผลกระทบจากผลขาดทุนสําหรับปี
ผลกระทบจากรายได้ที)ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายที)มีสิทธิ
หักได้เพิ)มขึ+น
อื)นๆ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี( สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2557
2556
6,046
5,483

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
5,188
4,985

(1,209)
(11)

(1,097)
(10)

(1,038)
-

(997)
-

1,049

1,054

1,051

1,054

(43)
(28)

(56)
(14)

-

-

65
92
(85)

2
54
(67)

(18)
(5)

(57)
-

อัตราภาษีที)มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ+ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอยูใ่ นช่วงระหว่าง
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 40
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี แ ละหนี+ สิ นภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี ณ วัน ที)
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื)อหนี+สงสัยจะสูญ
ค่าเผื)อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
โบนัสค้างจ่าย
การรับประกันสิ นค้า
ภาษีเงินได้ที)ได้รับยกเว้นจากกิจการที)ได้รับการส่งเสริ ม
ขาดทุนทางภาษียกมา
อื)นๆ
รวม
หนีส' ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื) อมราคาทางบัญชี
และทางภาษี
รวม

22
67
11
67
118
8
24
317

10
31
11
75
132
44
15
318

-

-

57
57

36
36

-

-

27

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที)ยงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 60 ล้านบาท 25 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 13 ล้านบาท และ 57 ล้านยูโร หรื อ
ประมาณ 2,283 ล้านบาท (2556: 99 ล้านบาท 206 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ ประมาณ 106 ล้านบาท และ 59 ล้าน
ยูโร หรื อ ประมาณ 2,408 ล้านบาท) ที)บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
บัญชี เนื) องจากบริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น และ บริ ษทั ย่อย
พิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการผลแตกต่างชั)วคราวที) ใช้หักภาษี และ
ขาดทุ นทางภาษี ที) ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ เนื) องจากบริ ษ ทั ย่อยยัง ไม่ มี ก าํ ไรทางภาษี และไม่ ส ามารถประมาณการ
ประโยชน์ที)จะได้รับจากรายการผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที)ยงั ไม่ได้ใช้
16.

เจ้ าหนีก' ารค้ าและเจ้ าหนีอ' นื(

เจ้าหนี+การค้า - กิจการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี+การค้า - กิจการที)ไม่เกี)ยวข้องกัน
เงินทดรองจากกิจการที)เกี)ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี+อื)น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื)น

17.

งบการเงินรวม
2557
2556
43
147
117
81
73
98
69
61
387
302

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
6
62
64
45
31
13
101
120

หนีส' ิ นหมุนเวียนอืน(

เจ้าหนี+ ตามสัญญาซื+ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หกั ณ ที)จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายค้างชําระ
อื)น ๆ
รวมหนี+สินหมุนเวียนอื)น

18.

งบการเงินรวม
2557
2556
810
878
4,750
4,945
66
198
458
329
2,237
2,321
339
298
8,969
8,660

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
55
47
3,838
3,798
137
1,042
379
294
1,370
1,236
166
143
5,945
6,560

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
รายการเกี) ย วกับ ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานที) รั บ รู ้ ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ และใน
งบแสดงฐานะการเงินสรุ ปได้ดงั นี+
28

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี+ย
หัก: ผลตอบแทนที)คาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที)รับรู ้
ค่ าใช้ จ่ายเกีย( วกับผลประโยชน์ ระยะยาวของ
พนักงานสํ าหรับปี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ

งบการเงินรวม
2557
2556
55
51
61
55
(37)
(28)
-

28

6

-

79

106

34

23

งบการเงินรวม
2557
2556
(2,263)
(2,253)
929
807
(1,334)
(1,446)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที)ยงั ไม่รับรู ้
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที( 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
19
17
9
6
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(227)
(210)
(227)
(210)

432

460

78

83

(902)

(986)

(149)

(127)

การเปลี)ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์แสดงได้ดงั นี+

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี+ย
จํานวนที)ลกู จ้างจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ที)จ่ายในระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
(2,253)
(2,163)
(55)
(51)
(61)
(55)
(13)
(16)
123
145
(216)
212
(2,263)

91
(204)
(2,253)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(210)
(222)
(19)
(17)
(9)
(6)
11
13
(227)

22
(210)
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การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการแสดงได้ดงั นี+

มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการต้ นปี
ผลตอบแทนที)คาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ
จํานวนที)นายจ้างจ่ายสมทบ
จํานวนที)ลกู จ้างจ่ายสมทบ
ผลประโยชน์ที)จ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ โครงการปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
807
729
37
28
17
21
13
16
(72)
(88)
201
(74)
929

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

31
70
807

-

-

จํานวนเงินของประเภทสิ นทรัพย์ที)สาํ คัญที)เป็ นส่ วนประกอบของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการมีดงั นี+

ตราสารหนี+
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์
อื)นๆ

งบการเงินรวม
2557
2556
199
131
196
172
380
359
154
145

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

สมมติฐานที)สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี+

อัตราคิดลด
อัตราผลตอบแทนที)คาดไว้
จากสิ นทรัพย์โครงการ
อัตราการขึ+นเงินเดือนในอนาคต
(ขึ+นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี)ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ+นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
1.3 - 8.0
1.9 - 8.5
4.3
4.3
4.0 - 8.5

4.0 - 8.5

-

-

1.0 - 11.0

0.5 - 11.0

7.0 - 11.0

7.0 - 11.0

0.5 - 24.2

0.5 - 24.2

4.0 - 13.0

4.0 - 13.0
30

จํา นวนเงิ นสํ า หรั บ ปี ปั จจุ บ ันและสี) ปี ย้อนหลัง ของรายการที) เ กี) ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงานแสดงได้ดงั นี+
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ส่ วนขาดของโครงการ
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุ งตาม
ประสบการณ์ซ) ึ งเกิดจากภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุ งตาม
ประสบการณ์ซ) ึ งเกิดจากสิ นทรัพย์
โครงการ

งบการเงินรวม
2555
2554
(2,163) (1,978)
729
733
(1,434) (1,245)

2557
(2,263)
929
(1,334)

2556
(2,253)
807
(1,446)

2553
(1,845)
684
(1,161)

10

(20)

(1)

(33)

(15)

37

-

-

(1)

(7)

(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ขาดทุนจากการปรับปรุ งตามประสบการณ์
ซึ) งเกิดจากภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

2557
(227)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554
(210)
(222)
(206)

(19)

-

(81)

2553
(96)

-
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19.

ประมาณการหนีส' ิ น

ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2555
รับรู ้เพิ)มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี)ยนที)ยงั ไม่เกิดขึ+นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2556
รับรู ้เพิ)มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
กลับรายการระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี)ยนที)ยงั ไม่เกิดขึ+นจริ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557

การปรับ
โครงสร้างองค์กร
153
22
(150)
(15)

งบการเงินรวม
การรับประกัน
ประมาณการ
สิ นค้า
หนี+ สินอื)น
260
91
159
236
(1)
(33)
(234)
(101)

18
28
2
(10)
(1)

10
194
194
(6)
(55)

22
215
65
(19)
(154)

(4)
15

(9)
318

ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น
ประมาณการหนี+ สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2556

28
28

40
154
194

179
36
215

ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น
ประมาณการหนี+ สินระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557

15
15

81
237
318

43
48
91

(16)
91

รวม
504
417
(184)
(350)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน
สิ นค้า
รวม
20
20
48
48
-

50
437
261
(35)
(210)

68
106
-

68
106
-

(29)
424

2
176

2
176

247
190
437

68
68

68
68

139
285
424

176
176

176
176
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20.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ท ธิ ประจําปี ส่ วนหนึ) ง ไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํา ไรสุ ทธิ ประจํา ปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี+จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว

21.

เงินปันผล
เงินปั นผลที)ประกาศจ่ายในปี 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี+
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2556 ที)ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื)อวันที) 31 มีนาคม 2557
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2555 ที)ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื)อวันที) 29 มีนาคม 2556

22.

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

3,368

2.70

2,994

2.40

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที)สาํ คัญดังต่อไปนี+

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื)นของพนักงาน
วัตถุดิบใช้ไปและค่าซื+ อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลี)ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ค่าเสื) อมราคา
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าออกแบบและวิศวกรรม
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
7,525
6,954
4,004
3,617
26,113
24,849
17,162
16,567
509
(382)
(58)
126
776
832
555
559
453
515
528
568
46
50
277
258
440
246
1,233
1,049
91
86
14
13
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23.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื)อนไขต่าง ๆ ที)กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที)มีสาระสําคัญดังต่อไปนี+

รายละเอียด
บริ ษทั ฯ
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที)
2. เพื)อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

3. สิ ทธิ ประโยชน์สาํ คัญที)ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที)ได้จาก
การประกอบกิจการที)ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่
ต้องนําเงินปั นผลจากกิจการที)ได้รับการส่ งเสริ มซึ)งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื)อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื) องจักรตามที)
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที)ตอ้ ง
นําเข้าจากต่างประเทศเพื)อใช้ในการผลิตเพื)อการส่ งออก
3.4 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที)
ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติเป็ น
ระยะเวลาห้าปี นับจากวันที)พน้ กําหนดระยะเวลาการได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
3.5 ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาเป็ น
สองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที)
เริ) มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั+น
3.6 ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั+งหรื อก่อสร้างสิ) ง
อํานวยความสะดวกร้อยละยี)สิบห้าของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื) อมราคาตามปกติ
4. วันที)เริ) มใช้บตั รส่ งเสริ ม
5. สิ ทธิ และประโยชน์เพิ)มเติม

บริ ษทั ย่อยในประเทศไทย

1710(2)/2549
ผลิต Electro-magnetic
products

1541(2)/2552
ผลิต Electro-magnetic
products

1494(2)/2552
ผลิต DC FAN

2061(1)/2553
ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
และชิ+ นส่ วนอีเลคโทรนิ คส์
สําหรับยานพาหนะ

2062(1)/2553
ผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคม

1732(2)/2557
ผลิต Electro-magnetic
products

1813(2)/2554
ผลิต Inverter

1814(2)/2554
ผลิตหลอดไฟฟ้ า
โคมไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์แสดงภาพ

8 ปี

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
90,690,852 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
298,170,000 บาท)

8 ปี

8 ปี

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
124,000,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
182,000,000 บาท)

7 ปี
(วงเงินไม่เกิน
202,400,000 บาท)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

27 มกราคม 2552

4 มกราคม 2553

12 มีนาคม 2556

ได้รับประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ)มเติ มสําหรับการ
ลงทุนเพื)อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ได้รับประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ)มเติ มสําหรับการ
ลงทุนเพื)อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ได้รับประโยชน์ทางภาษี
อากรเพิ)มเติ มสําหรับการ
ลงทุนเพื)อพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนิ นการ
-

ยังไม่ได้ขอเปิ ด
ดําเนิ นการ
-
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี จําแนกตามกิ จการที) ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนสามารถสรุ ปได้ดงั นี+
กิจการที)ได้รับการส่งเสริ ม
2557
2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวม

393
29,490
29,883

กิจการที)ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
2557
2556

420
27,967
28,387

213
213

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
2557
2556

296
296

393
29,703
30,096

420
28,263
28,683

สิ ทธิ พิเศษทางภาษีที)มีสาระสําคัญที)บริ ษทั ย่อยอื)นๆได้รับ มีดงั นี+

24.

-

Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศสโลวาเกียเมื)อวันที)
22 ธันวาคม 2549 สํ า หรั บ ผลิ ตสิ นค้า ประเภท Power supply และ Solar inverter ภายใต้เงื) อนไขที)
กําหนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึ งการได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเป็ นจํานวนเงิ น
รวมทั+งสิ+ นประมาณ 6.2 ล้านยูโรเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตั+งแต่ปี 2553 ซึ) งเป็ นปี ที)เริ) มประกอบกิจการ

-

Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd. ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากรัฐบาลของประเทศอินเดีย เมื)อ
วันที) 1 เมษายน 2551 สําหรับผลิตสิ นค้าประเภท Telecom Power Systems และ Un-interrupted Power
Solutions ภายใต้เงื)อนไขที)กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลสําหรับกําไรที)ได้จากการประกอบกิจการที)ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที)
เริ) มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั+นและได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที)ได้รับ
การส่ งเสริ มในอัตราร้อยละ 30 ของอัตราปกติ มีกาํ หนด 5 ปี นับจากวันที)พน้ กําหนดได้รับยกเว้นภาษี

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรั บปี สิ+ นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ที) นํา เสนอต่ อ ประธานบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ) งเป็ นผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีดงั ต่อไปนี+
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานเพาเวอร์
อีเลคโทรนิคส์ 1)
2557 2556

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ให้กบั ลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

ส่วนงานการ
จัดการพลังงาน 2)
2557 2556

30,464 29,306 12,061 10,130
30,464 29,306 12,061 10,130

ส่วนงานสมาร์ท
กรี นไลฟ์ 3)
2557 2556
568
568

521
521

อื)น ๆ

งบการเงินรวม
2557 2556

2557

2556

1,028
1,028

1,244 44,121 41,201
1,244 44,121 41,201
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(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานเพาเวอร์
ส่วนงานการ
1)
อีเลคโทรนิคส์
จัดการพลังงาน 2)
2557 2556 2557 2556
6,005 5,994
946
425

กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที)ไม่ได้ปัน
ส่วน:
ดอกเบี+ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี)ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื)น
รายได้อื)น
ค่าใช้จ่ายอื)น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ส่วนงานสมาร์ท
กรี นไลฟ์ 3)
อื)น ๆ
2557 2556 2557 2556
30
55 (1,511) (1,750)

งบการเงินรวม
2557 2556
5,470 4,724

210
231
3
192
338
(326)
(73)
2
6,047
(85)
5,962

194
272
261
13
419
(355)
(63)
18
5,483
(67)
5,416

1) ส่วนงานเพาเวอร์อีเลคโทรนิคส์ (Power electronics segment) เป็ นส่วนงานที)ทาํ การออกแบบ ผลิต และจําหน่ายเพาเวอร์ซพั พลาย
สําหรับคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครื) องใช้สาํ นักงาน เครื) องใช้ในครัวเรื อน และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ที)ใช้ในรถยนต์ โดย
ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซพั พลายสําหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์ DES ผลิตภัณฑ์อีเลค
โทรนิคส์ที)ใช้ในรถยนต์ พัดลมระบายความร้อน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ าสําหรับอุปกรณ์ที)ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรื อน รวมถึง
โซลินอยด์และอีเอ็มไอ ฟิ ลเตอร์ เป็ นต้น
2) ส่วนงานการจัดการพลังงาน (Energy management segment) เป็ นส่วนงานที)ทาํ การออกแบบ ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์ระบบ
กําลังไฟฟ้ าสําหรับอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ระบบข้อมูล และระบบเครื อข่าย และ อุปกรณ์สาํ หรับพลังงานทดแทน โดย
ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เพาเวอร์ซิสเต็มสําหรับงานระบบโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม เครื) องสํารองไฟฟ้ า อุปกรณ์แปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ และระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เป็ นต้น
3) ส่วนงานสมาร์ท กรี นไลฟ์ (Smart green life segment) เป็ นส่วนงานที)ทาํ การออกแบบ ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์เกี)ยวกับระบบไฟ
LED และผลิตภัณฑ์จอแสดงภาพ

ข้ อมูลเกีย( วกับเขตภูมิศาสตร์
2557
รายได้ จากลูกค้ าภายนอกกําหนดขึน' ตามสถานทีต( ' ังของลูกค้ า
สหรัฐอเมริ กา
จีน
อินเดีย
เยอรมนี

10,863
6,433
5,887
3,923

(หน่วย: ล้านบาท)
2556
10,617
6,323
3,693
3,715
36

ไต้หวัน
ประเทศอื)นๆ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
2556
3,497
3,320
13,518
13,533
44,121
41,201

2557
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน*
ไทย
สโลวาเกีย
อินเดีย
เยอรมนี
ประเทศอื)นๆ
รวม

2,421
1,106
587
482
593
5,189

(หน่วย: ล้านบาท)
2556
2,578
1,264
595
597
666
5,700

* ไม่รวมเครื) องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สิ นทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิ ทธิตาม
สัญญาประกันภัย

25.

กองทุนสํ ารองเลีย' งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั+งกองทุนสํารองเลี+ยงชี พขึ+นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี+ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุ นเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 7 ของ
เงิ นเดื อน (2556: อัตราร้ อยละ 6 ของเงิ นเดื อน) กองทุ นสํารองเลี+ ยงชี พนี+ บริ หารโดย ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื)อพนักงานนั+นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ หรื อเมื) อพนักงานนั+นได้รับการเลื) อนตําแหน่ งในระดับผูจ้ ดั การ ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 68,448,808 บาท (2556: 54,739,899 บาท)
กองทุนสํารองเลี+ยงชี พของบริ ษทั ย่อย เป็ นกองทุนที)จดั ตั+งขึ+นตามนโยบายของบริ ษทั ย่อยและเป็ นไปตาม
กฎหมายของประเทศที)บริ ษทั ย่อยนั+นดําเนินกิจการอยู่

26.

ภาระผูกพันและหนีส' ิ นทีอ( าจเกิดขึน'

26.1 ภาระผูกพันเกีย( วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุนและสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
26.1.1 ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที)สาํ คัญเกี)ยวกับการก่อสร้างอาคาร
จํานวนประมาณ 6 ล้า นบาท (2556: 3 ล้า นบาท) และการซื+ อเครื) องจักรและอุ ป กรณ์ จาํ นวน
ประมาณ 108 ล้านบาท 0.1 ล้านยูโรหรื อประมาณ 4 ล้านบาท และ 5 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ
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2 ล้านบาท (2556: 87 ล้านบาท 0.2 ล้านยูโรหรื อประมาณ 7 ล้านบาท และ 10 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ
ประมาณ 5 ล้านบาท)
26.1.2 ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที)สําคัญเกี)ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงานจํานวน
ประมาณ 2 ล้านโครนาสวีเดนหรื อประมาณ 7 ล้านบาท 1 ล้านซลอตี โปแลนด์หรื อประมาณ
8 ล้า นบาท 1 ล้า นฟรั ง ก์ส วิต เซอร์ แลนด์หรื อประมาณ 28 ล้า นบาท 36 ล้า นรู ปี อิ นเดี ย หรื อ
ประมาณ 19 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร หรื อประมาณ 94 ล้านบาท (2556: 2 ล้านโครนาสวีเดนหรื อ
ประมาณ 9 ล้านบาท 1 ล้านซลอตีโปแลนด์หรื อประมาณ 13 ล้านบาท 1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
หรื อประมาณ 21 ล้านบาท 0.4 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิงหรื อประมาณ 24 ล้านบาท 87 ล้านรู ปีอินเดีย
หรื อประมาณ 46 ล้านบาท และ 6 ล้านยูโร หรื อประมาณ 260 ล้านบาท)
26.2 ภาระคํา' ประกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ+าประกันซึ) งเกี)ยวเนื) องกับภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงค้าง
อยู่ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 ดังต่อไปนี+
26.2.1 หนังสื อคํ+าประกันที)ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯคงค้างอยู่ประมาณ 1,162 ล้านบาท (2556:
1,160 ล้านบาท) (รวมหนังสื อคํ+าประกันที)ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯให้แก่กรมสรรพากร
จํานวนประมาณ 1,135 ล้านบาท (2556: 1,135 ล้านบาท) สําหรั บการถู กประเมิ นภาษี ตามที)
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที) 26.3.1)
26.2.2 หนังสื อคํ+าประกันที)ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยคงค้างอยูป่ ระมาณ 466 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อ
ประมาณ 240 ล้า นบาท 1 ล้านยูโร หรื อประมาณ 56 ล้า นบาท 0.9 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อ
ประมาณ 30 ล้านบาท 0.7 ล้านเรอัลบราซิ ลหรื อประมาณ 9 ล้านบาท 0.07 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย
หรื อประมาณ 2 ล้านบาท และ 0.6 ล้านซลอตีโปแลนด์ หรื อประมาณ 6 ล้านบาท (2556: 226 ล้าน
รู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 119 ล้านบาท 1 ล้านยูโร หรื อประมาณ 61 ล้านบาท 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 37 ล้านบาท และ 3 ล้านเรอัลบราซิ ลหรื อประมาณ 35 ล้านบาท)
26.3 การถูกประเมินภาษี
26.3.1 ในปี 2549 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับปี 2540
ถึ ง 2543 เป็ นจํา นวนเงิ นประมาณ 740 ล้า นบาท (รวมเบี+ ย ปรั บ และเงิ นเพิ) ม ) บริ ษ ทั ฯได้ยื) น
อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรมสรรพากร (“คณะกรรมการฯ”) และ
ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการฯได้มีคาํ วินิจฉัยการอุทธรณ์วา่ ให้ปรับลดจํานวนเงินลงเหลื อ
ประมาณ 734 ล้านบาท (รวมเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ยื)นฟ้ องต่อศาลภาษี
อากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมิ นภาษี ดงั กล่ าวของกรมสรรพากร และในระหว่า ง
ปี 2555 ศาลภาษีอากรกลางก็ได้มีคาํ พิพากษาให้กรมสรรพากรลดเฉพาะเบี+ยปรับลงร้ อยละ 50
(กล่าวคือ เบี+ยปรับลดลงเหลือจํานวนประมาณ 121 ล้านบาท จากเดิมที)กรมสรรพากรคํานวณไว้
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ที) 241 ล้านบาท) ส่ วนคําขออื)นของบริ ษทั ฯ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ไม่ เห็ นด้วยกับ คํา พิพ ากษาของศาลภาษี อากรกลาง จึ งได้ยื)นอุ ท ธรณ์ ค าํ พิพ ากษาดัง กล่ า วต่ อ
ศาลฎีกา ปั จจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสําหรับ
ปี 2544 ถึง 2547 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 401 ล้านบาท (รวมเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม) และบริ ษทั ฯ
ได้ยื)นอุ ท ธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข องกรมสรรพากร ซึ) ง ในระหว่า งปี 2556
คณะกรรมการฯมีคาํ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ท+ งั หมดของบริ ษทั ฯ ดังนั+น บริ ษทั ฯจึงได้ยื)นฟ้ องต่อ
ศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงั กล่าวของกรมสรรพากรและเมื)อวันที)
24 มิถุนายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาํ พิพากษาให้กรมสรรพากรลดเบี+ยปรับและเงินเพิ)ม
ลงเหลื อจํา นวนประมาณ 201 ล้านบาท จากเดิ มที) ก รมสรรพากรคํา นวณไว้ที) 270 ล้า นบาท
ส่ วนคําขออื)นของบริ ษทั ฯศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่เห็นด้วยกับคํา
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง จึงได้ยื)นอุทธรณ์คาํ พิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั คดียงั อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
อย่างไรก็ตาม ที)ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯเชื) อว่าบริ ษทั ฯจะชนะคดีในที)สุด ด้วยเหตุน+ ีบริ ษทั ฯ
จึงมิได้บนั ทึกสํารองสําหรับการประเมินภาษีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
26.3.2 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2546 - 2557 เป็ นจํานวน
เงินประมาณ 99 ล้านรู ปีอินเดียหรื อประมาณ 51 ล้านบาท และได้ถูกประเมินภาษีขายและภาษี
สรรพสามิตสําหรับปี 2548 - 2555 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 189 ล้านรู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 97
ล้านบาท ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการยื)นอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้มีการจ่ายภาษีเงิ นได้นิติบุคคลล่วงหน้าเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 157 ล้านรู ปีอินเดี ย
หรื อประมาณ 81 ล้านบาท และได้มีการบันทึ กภาษีเงิ นได้นิติบุคคลค้างจ่ายไว้จาํ นวน 22 ล้าน
รู ปีอินเดีย หรื อประมาณ 11 ล้านบาท ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื) อว่าจะไม่มี
ผลเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยจึงมิได้บนั ทึกสํารองสําหรับ
การประเมินภาษีไว้ในบัญชี
27.

เครื(องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี( ยง
เครื) องมือทางการเงินที)สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที)นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื) องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี+การค้า ลูกหนี+อื)น เงินลงทุน เงินกูย้ ืมระยะสั+น เจ้าหนี+ การค้า และเจ้าหนี+อื)น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีความเสี) ยงที)เกี) ยวข้องกับเครื) องมือทางการเงิ นดังกล่ าว และมีนโยบายการบริ หารความ
เสี) ยงดังนี+
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ความเสี" ยงด้ านการให้ สินเชื" อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามเสี) ย งด้า นการให้ สิ น เชื) อ ที) เ กี) ย วเนื) อ งกับ ลู ก หนี+ การค้า และลู ก หนี+ อื) น
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี) ยงนี+โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื) อที)เหมาะสม
ดัง นั+นบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ ง ไม่ค าดว่า จะได้รับ ความเสี ย หายที) เป็ นสาระสํา คัญจากการให้สิ นเชื) อ
ดังกล่าว นอกจากนี+ การให้สินเชื) อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุ กตัว เนื) องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที)หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที)บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื)อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื)นที)แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสี" ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี) ยงจากอัตราดอกเบี+ยที) สําคัญอันเกี) ย วเนื) องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั+น สิ นทรัพย์และหนี+ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี+ยที)ปรับ
ขึ+นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี+ยคงที)ซ) ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี+ สินทางการเงิ นที)สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี+ยและสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี+ สินทางการเงิ นที)มีอตั ราดอกเบี+ยคงที)สามารถแยกตามวันที)ครบกําหนด หรื อวันที)มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี+ยใหม่ (หากวันที)มีการกําหนดอัตราดอกเบี+ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี+
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี+ยคงที)
อัตราดอกเบี+ย
ปรับขึ+นลง
มากกว่า
มากกว่า
ตามราคา ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบี+ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื)น
เงินฝากธนาคารที)มีภาระผูกพัน
รวม

940
940

-

-

16,098
16,098

หนีส' ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั+นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื)น
รวม

250
250

-

-

-

893
8,371
77
9,341

8,660
8,660

รวม

อัตราดอกเบี+ย
(ร้อยละต่อปี )

17,931
0.01 - 8.00
8,371
77
26,379

250
8,660
8,910

1.02
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี+ยคงที)
อัตราดอกเบี+ย
ปรับขึ+นลง
มากกว่า
มากกว่า
ตามราคา ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบี+ย

รวม

อัตราดอกเบี+ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื)น
เงินฝากธนาคารที)มีภาระผูกพัน
รวม

105
105

-

-

13,455
13,455

1,393
8,254
121
9,768

14,953
8,254
121
23,328

0.01 - 3.50
-

หนีส' ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั+นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื)น
รวม

667
667

-

-

-

8,969
8,969

667
8,969
9,636

1.25 - 13.68
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี+ยคงที)
อัตราดอกเบี+ย
ปรับขึ+นลง
มากกว่า
มากกว่า
ตามราคา ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบี+ย

รวม

อัตราดอกเบี+ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื)น
รวม

-

-

-

11,616
11,616

127
6,020
6,147

11,743
6,020
17,763

0.10 - 2.75
-

หนีส' ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื)น
รวม

-

-

-

-

5,945
5,945

5,945
5,945

-

41

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี+ยคงที)
อัตราดอกเบี+ย
ปรับขึ+นลง
มากกว่า
มากกว่า
ตามราคา ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด
ดอกเบี+ย

รวม

อัตราดอกเบี+ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี+การค้าและลูกหนี+อื)น
รวม

-

-

-

9,558
9,558

34
6,747
6,781

9,592
6,747
16,339

0.10 - 3.30
-

หนีส' ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี+การค้าและเจ้าหนี+อื)น
รวม

-

-

-

-

6,560
6,560

6,560
6,560

-

ความเสี" ยงจากอัตราแลกเปลี"ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี) ยงจากอัตราแลกเปลี) ยนที)สําคัญอันเกี)ยวเนื) องจากการซื+ อหรื อขายสิ นค้า
การกู้ยื ม หรื อ ให้ กู้ยื ม เงิ น เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ และการลงทุ น ในบริ ษ ัท ในต่ า งประเทศ ณ วัน ที)
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี+ สินทางการเงินที)
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที)สาํ คัญดังนี+
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐฯ
157
142
ยูโร
23
13
เยน
124
147
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
ซลอตีโปแลนด์
5
4
เหรี ยญสิ งคโปร์
1

ณ วันที) 31 ธันวาคม
หนี+สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี)ยนเฉลี)ย
2557
2556
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
112
146
32.9630
32.8136
3
5
40.0530
45.0217
247
121
0.2738
0.3130
1
33.3016
36.6976
1
9.3164
10.8565
24.8959
25.8826
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ที)บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าเหมาะสมเป็ นเครื) องมือใน
การบริ หารความเสี) ยงนี+ ยกเว้นความเสี) ยงจากอัตราแลกเปลี)ยนที)เกี)ยวเนื)องกับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ) ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าผลกระทบที)มีต่องบการเงินไม่มีสาระสําคัญ
รายละเอี ย ดของตราสารอนุ พ ัน ธ์ เ พื) อ บริ หารความเสี) ย งจากอัต ราแลกเปลี) ย นที) ย ัง คงมี ผ ลบัง คับ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี+
สั ญญาซื'อ/ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
เหรี ยญสหรัฐฯต่อฟรังก์
สวิตเซอร์ แลนด์
ยูโรต่อฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
เหรี ยญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า
ยูโรต่อตุรกีลีร่า
ซลอตีโปแลนด์ต่อ
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
สั ญญาซื'อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเรอัลบราซิล
ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญออสเตรเลีย
เหรี ยญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อฟรังก์
สวิตเซอร์ แลนด์

117 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
11 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

ครบกําหนดสัญญา

1 ล้านยูโร

32.38000 - 33.44000 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม - เมษายน 2558
0.95760 - 0.98180 ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
มกราคม 2558
ต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
1.20080 - 1.20300 ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ต่อยูโร
มกราคม 2558
2.25150
ตุรกีลีร่าต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม 2558
2.80900 - 2.86300 ตุรกีลีร่าต่อยูโร
มกราคม 2558
3.55600 - 3.63000 ซลอตีโปแลนด์ต่อ
มกราคม 2558
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
1.22050 - 1.25410 เหรี ยญสหรัฐฯต่อยูโร
มกราคม 2558

7
6
6
3

62.02000 - 64.45000
2.57720 - 2.70400
1.22510 - 1.25220
0.83840 - 0.87030

7
3
2
2

ล้านยูโร
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านซลอตีโปแลนด์

ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

จํานวนเงิน
สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาท
เหรี ยญสหรัฐฯต่อฟรังก์
สวิตเซอร์ แลนด์
ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อตุรกีลีร่า
ซลอตีโปแลนด์ต่อฟรังก์
สวิตเซอร์ แลนด์
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเรอัลบราซิล
ยูโรต่อโครนาสวีเดน

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี)ยนตามสัญญา

117 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

2.24300 - 2.33650
0.98510

รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
เรอัลบราซิลต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม 2558
เหรี ยญสหรัฐฯต่อยูโร
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญ
มกราคม 2558
ออสเตรเลีย
ตุรกีลีร่าต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม 2558
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
มกราคม 2558
ต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
อัตราแลกเปลี)ยนตามสัญญา
31.20200 - 33.11000
0.88722 - 0.91605

2 ล้านยูโร
4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
3 ล้านซลอตีโปแลนด์

1.34202 - 1.37385
2.02200 - 2.02320
3.43450 - 3.43470

2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้านยูโร

2.30000 - 2.30860
8.92800 - 9.06020

ครบกําหนดสัญญา

บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม - เมษายน 2557
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
มกราคม 2557
ต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อยูโร
มกราคม 2557
ตุรกีลีร่าต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม 2557
ซลอตีโปแลนด์ต่อ
มกราคม 2557
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
เรอัลบราซิลต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม 2557
โครนาสวีเดนต่อยูโร
มกราคม 2557
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จํานวนเงิน
สั ญญาซื'อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู เบิลรัสเซีย
เหรี ยญสหรัฐฯต่อรู ปีอินเดีย
ยูโรต่อฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญออสเตรเลีย

5
6
2
1

ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556
อัตราแลกเปลี)ยนตามสัญญา
32.95580 - 33.32480
61.80500 - 63.55250
1.22390 - 1.23100
0.90370

ครบกําหนดสัญญา

รู เบิลรัสเซียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
มกราคม 2557
รู ปีอินเดียต่อเหรี ยญสหรัฐฯ มกราคม - มีนาคม 2557
ฟรังก์สวิตเซอร์ แลนด์ต่อยูโร
มกราคม 2557
เหรี ยญสหรัฐฯต่อเหรี ยญ
มกราคม 2557
ออสเตรเลีย

27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื(องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที)ผซู ้ +ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี)ยนสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระหนี+ สินกันใน
ขณะที) ท+ งั สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี) ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะที)ไม่มีความเกี)ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ+นอยูก่ บั ลักษณะของเครื) องมือทาง
การเงิ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมจะกํา หนดจากราคาตลาดล่ า สุ ด หรื อ กํา หนดขึ+ น โดยใช้เ กณฑ์ก ารวัด มู ล ค่ า ที)
เหมาะสม
เนื) องจากเครื) องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั+น เงิ นกูย้ ืมมี
อัตราดอกเบี+ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี+ ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื) องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
28.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที)สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ) ึ งโครงสร้างทุน
ที) เหมาะสมเพื)อสนับ สนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้ างมูลค่าการถื อหุ ้น
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี+ สินต่อทุนเท่ากับ 0.39:1 (2556:
0.46:1) และเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี+สินต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 (2556: 0.26:1)

29.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี+ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื)อวันที) 10 กุมภาพันธ์ 2558
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